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 בונישיק תוערפ





 יכאלמ .ר א

 שידייבו תירבעב הרישה תירלקפסאב בונישיק תוערפ

 .א

 בתכ ךכ -- "רתוי דוע ילואו הנש יצחכ ובתכי בונישיק תוערפ לע,

 .םינותעה דחאב תוערפה ץורפ םוי תרחמל םסריפש ,רמאמב םירפוסה דחא

 הפוקת ונתורפסב םוקמ סופתת בונישיק .ודיב תועט, :ךכ לע ריעה ינש רפוס

 ןכ לעש ,תיאנותע הניחבמ ןוסאה לע בתכש המ בתכ ןושארה ."רתוי הכורא

 ירובצה וכרעש ול ןמיס םישדח השש ךשמב רוביצה תעד קיסעמה ערואמ

 -וינה "ןעטעזאג עשידוי,ב ,ןיווז לארשי אוה ,ק"רשת) ינשה ירבד .רתויב בר

 ויה תובבלה ;חתר דוע םדה םרב .תוערפה רחאל םישדח המכ ובתכנ (יקורוי

 -- בונישיק תוערפ לע תורפסהו ,ריואה לש וללח תא ןיידע אלימ םעזה ; םיעזעוזמ

 רפוס גילפה ףא הרומאה ותרעהבו םויל םוימ הלדגו הכלה -- תוניקו םיריש

 ורבחמו תוערפה ימיא תא אטיבש ,רתויב םילועמה םירישה דחא לש וחבשב הז

 "תויראה בוגב לאינד, :רישה הז היה -- םדאבש היחה תמהוז תא וב ראית

 .ןמשירפ דודל

 תונש תישארב תוערפה רחאל הנש םייתשו םירשע ולח בונישיק תוערפ

 םידוהיה ומעט אל םינשה חוויר ותוא לכ ךשמב ןכא .ט"יה האמל םינומשה

 -ןיאל תוינערופו תוריזגמ "םיינפח אולמב, ומעט םה ,םרב .תוערפ לש םעט

 ."תוערפ ןיעמ, לש םירקמ ועריא וא תוערפ תמיא םימעפל הפחיר םשו הפ .רועיש
 תובישח הלא םירקמל וסחיי אלו ךכל ולגתסה רבכ לארשי ינב וניחא םרב

 ויה ט"יח האמל םיעשתה תונש יהלשב ."םוי לכב םישעמ,כ םתוא וארו הריתי

 והשלכ םושיר הלאל היה אל לבא .הינמורבו היצילגב ןטק הדימ הנקב תוערפ

 -תויולפנתה הלא םירקמב ואר ןכש ,"תטרקת,ה לש םצמוצמה םוחתל ץוחמ

 תיסאלקה ץראה ,היסור רחאל ,התיה הינמור ירהו .שממ תוערפ אלו "יערא,

 תוילאוטקאהמ התיה "הינמורב םידוהיה תלאש,  .םידוהי תופידרלו לארשי תאנשל

 .ט"יה האמה לכ ךשמב קרפה לעמ הדרי אלו הפוריאב םידוהיה תלאש תויעבבש

 רנזליהו וליפא ,ט"יה האמה יהלשב ,רנזליה לע םדה תלילע םג העזעיז אל

 ףסוי ץנרפ רסיקה ידי לע רנזליה ןנוח םירשעה האמה תישארב ,בגא) תוומל ןודינ

 .(ךרפ תדובעלו רסאמל רמוה וניד רזגו
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 ליטהש ,תמדוקה האמה יהלשב ןורחאה הרקמה התיה רנזליה תלילע

 התיה אלש ,ותמשא רקחל רשא שדחה ןוויכה םרב .הלוגב לארשי ייח לע לצ
 ,(ותמשאל סיסבה רסוח תחכוהל עודיכ ץלחנ קיראסאמ) יתד עקר לע ללכו ללכ

 םירשעה האמה תישאר התוול ךכ םושמ .החוורל ףאש רואנה םלועהש ,םרג

 לכ אלל הולשבו םולשב ויחי םידוהיהו בטוי םימעב לארשי בצמש הוקתב
 היתוללקו ט"יה האמה הלכת, תכרבב .ילכלכ ץחלו תולילע ,תופידרו תוריזג

 לבקל םידוהיה ולכי ,תיתרוסמה הכרבה ןיעמ ,"היתוכרבו םירשעה תאמ לחתו

 םימע תווחאב ,רואנה םלועה תומדקתהב ןוחטבבו םירשעה האמה ינפ תא
 .םהל םג בטיי ךכבש ,רשויו קדצ לש ןוטלשבו

 יעיבשב בונישיקב תוערפה .דוחל הרוכעה תואיצמהו דוחל תוימיטפוא םרב

 םירשעה תאמל תישילשה הנשב (1903 לירפאב 7--6) וב ןורחאבו חספ לש

 םהיניעל וטטומתנ שאר תבבו הלוגה תוצופת לכב םידוהיה תא אופיא ומיהדה
 לש תוברתה יכרעב הנומאה הרערעתנ ןכו םימעה לש רשויהו קדצה תודוסי

 ,םלועה תומואבש םירואנהו םירשיה תא ועזעיז םג הלא תוערפ .השדחה האמה

 חצר ,הזיב ,דוש לש הרוצב םדאבש היחה תוצרפתה םהינפל התלגתנ ןכש

 ןיעל םיללועו םינקז חצר ,ןטב תושיטרו םישנ ייוניע ,תונושמו תונוש תותימב

 תוא ויה הלא תוערפ .םד תאיפקמ תירזכא תוארפ ייוליגב אצויכ לכו שמשה

 ואבש תוערפה .תושונאה ללכלו ונמעל הליפאו ךשוח ימיו תברקתמ הערל

 םד תורהנב היסורב םידוהיה לש בשומה םוחת תא ופיצהו בונישיק רחאל
 ולע בונישיק תוערפ .וז המויא הזונגורפ רצק ןמז רחאל ותמיא תועמד ילחנו

 לודג היה ןוסאה .ט"יה האמל םינומשה תונש תישארב תוערפה לע הברהב

 ,םירשעה תונש תישארב הלא ועריא ירהש ,הפרחהו ןובלעה ונממ םילודגו רתוי
 הקינכטהו עדמה תומדקתה ,םזילאיצוסה ,תינידמה תונויצה לש ביבאה ימי

 ! םייניבה ימיל הרזח םואתפו -- םימעב םזילאיצוסה ביבאו
 הרישב םידה בונישיק תוערפ םג ואצמ ימואל ןוסאו הרצ לכ ומכ

 הלוע בונישיק לש תוערפה תירפס .תורחא תובר תונושלב ןכו תידייהו תירבעה

 זא םג .םינומשה תונש תישאר לש תוערפה תורפס לע התוכיאבו התומכב

 ייוליג הארמל תובבלב וססכש ברוצה ןובלעהו רעצה תא םיררושמ המכ ואטיב

 ןויגה, .דודשה םעה תא ומחינו המואה רבש לע וננוק הלא .תוערפבש העווזה

 ןומה תולפנתה םויב בתכנש ןרקלדנמ .ש לש וריש םש היה "אכדנו רבשנ בל
 "הסישמלו זבל םונתנו םהיתבב תומש ומישיו םוצצוריו, לארשי ינב לע םעה

 ,20 'לג ,'ג הנש "הנשמ דיגמ,ב ספדנ רישה) בויקב תוערפה םוי הז היה --
 רישה הז ,ג"לי לש "הממור יתוחא, :אוה יסאלק ריש .(א"מרת רייאב ד"כ

 אל .םיחצורו םידדוש ידי לע ללוח הדובכש ,ותוחאל םימחר תועמד גופסה

 תעקוהב קפתסה אוה .שרד אל טפשמ וליפאו ףצק אל ,ןנואתה אל ,ררושמה לבק
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 וירבד תא ףיטה שפנ ךורב .החימ אל לבא .דבלב "חצרה ישנא םילבנה, ןולק

 דיב ."ךיינעמל םא יכ הפרחה ךל אל,ו "המחור יתוחא ,תא רובכ הכז. :ותוחאל
 םימש יפלכ תונלבוקה תא ."םידז ךוקשעי אל םש. ,םוקמל התוא ךילוה הגונע

 תוירוטסיהה תומיאופב םיעמוש ונא ץראב טלושה עשרה לע ג"לי לש ותאחמו

 תידוהיה היגולוריטרמה תא ראית ןהב ,"םי תולוצמב,בו "תוירא יניש ןיב,, :ולש

 רצועו ופא ןורחו ומעז תא ררושמה שבוכ הז ורישב םרב .ןודז רעוס םי בלב
 .עיבי םילמב אל ובאכ תאו ורעצ לודג דואמ דואמ יכ ,ויתועמדו ויתושגר תא

 לבא .תוערפה לש עוזעזה םשור תא םילמ לש עפשב שילחהל הצור אוה ןיא

 דובכ יללחמ םידדושה יחצמ לע הוותה "חצנ תמילכו ןולק תוא ,ןיק תוא, תא

 .התוא םתונעב הל וללוע רשא תא הארה לבת יבשוילו ותוחא

 .בונישיק תוערפ לש יסאלקה רישה אוה קילאיב .נ.ח לש "בורימנ אשמ,
 זע יוטיב ןאכ קינעה ,ורודב ג"לי תמגוד ,םירבעה םיררושמה תרובחב יראה

 תונלבוק שודגו אלמ ררושמה .הנובלע שדוגלו המואה דובכ לוליחל רתויב

 עיגת איהש הוקתב הירא תגאש תצרופ ררושמה בלמו הלעמ יפלכ החטהו
 ורישל ררושמה ארק "הגרהה ריעב, .הטמל קדצ ןיאב הלעמ לש דובכה אסכל

 ערואמה םוקמ תא תיפרגואיג הניחבמ קיחרהל רוזנצה תשירד לשב לבא .הז

 תוריזגל היצאיצוסא הלופק ובש םשה אוה ."בורימנ אשמ,ל רישה םש בסוה

 .תויארפה חצרה תורוצב ח"ת תוריזגו בונישיק ןיבש ןוימדה םוש לע ןכו ח"ת

 לודג ךכ ידי לעו תיריטאס תרגסמב ןאכ ונתינ תוערפה לש םימיאה ירואית

 םינומשה תונש לש תוערפב םג .שפנהו בלה תא עזעזמה םשורה רתוי דוע

 תוערואמה תא וריבעהב ,רוזנצה תא תונוהל יקסנימ ידוהי-יסורה ררושמח ליכשה

 תוערפה רחאל רביחש ,"ןישטלוט רוצמ, :והזחמב ,ח"ת תנשב תוטיחשה ימיל
 תורפסב רתויב הבושחה הריציה ,הז הזחמ .1882--1881 תונש לש תוינערופהו

 ידיב שידייל םגרות ,בונישיק תוערפ ינפלו םינומשה תונש לש תוערפה
 םרוג יקסנימ לש והזחמ םג היה קילאיב לש "בורימנ אשמ,כו ןיוייר םהרבא

 .היסורב תידוהיה תימצעה הנגהה ןוגריאו הרובגה חור תוררועתהל דבכנ

 תורפסב תפומה תוריצי ןה קילאיב לש "הטיחשה לע,ו "בורימנ אשמ,
 ועזעיז תוערפה םלוא .שידייב הלא םיריש טייפ ףא ררושמהו בונישיק תוערפ

 שידייבו תירבעב םינזרחו םיררושמ לש םהירתימ תא ודיערהו םהיתוביל תא

 ,ןיסיל ,שאוהי ,ץרפ .ל.י ,ןמשירפ דוד ,גורפ .ש .ש :רודה יררושמ ישארמ םהמו

 םכרע אוה הנוש .םירחא פיברו רבמיא .י.ש ,(ךורב .ל.י) ץיבוכורב ,יקצילוד

 הז ךרע ןיא םרב .ללכב הלא םיררושמ לש םכרעכ ,הלא םיריש לש יתונמאה
 .וילע הבוטה הרישה דיכ ררושמ לכ לש הבוגתה תרוצ אלא םעפה וננינעמ

 תובוגתה ןה תוטעמ תוערפה רחאלש םינושארה םימיבש ,ןייצל יוארו

 ימיא לשב םא אוה םעטה .היסורב תירבעה תונותעב ערואמה לע תויתורפסה
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 תא ואיפקהו בלה תא וממיהו ומיהדה םתוירזכאבו םהיתוארומבש .תוערואמה

 תא םינושארה םיעגרב ואצמ אל םירפוסה םוקמ לכמ .הרוזנצה תארימ םאו םדה
 תונותעב םורגופה לע תועידיה .הבוגת םשל םתריצי תנוכתל התואנה המיענה

 תיללכה תיסורה תונותעה לש הקינורכהמ עירכמה ןבורב תוחוקל תירבעה
 וריתוהש ,םיעזעזמה ,םהימדוק תא םיברל וריכזה הלא תוערפב תוירזכאה ירואיתו
 ופצוה הרוזנצה לש תובוצרחה תצק ורתוהש עגרב .ט"תו ח"ת תוערואמ םהירחא

 שא תבלכ .הגירהה םיקממ םירפוס לש םיבתכמו תומישר ,םירמאמ םינותעה
 ורצאנ תועמד ימרז לש םילחנכו הינווגו היתורוצ לכ לע וז תורפס הכפתשה

 .םיאבה תורודל תרמשמל דאנב הלא ופסאנו

 ןילרבב בתכנש ,ןיניירב ןבואר לש ורמאמ םש אוה "םלוע ייהו העש תוערפ,

 תאזה העשה, :וב רמאנו (ג"סרת רייאב ג'י ,97 'לג ,א הנש) "הפוצה,ב ספדנו

 ,ןמז ותואב ומסופתנש םירחאה םירמאמב ומכ ,ןאכ ."איה תושגרתה תעש

 ,עוזעז ,היסור תודהיו בונישיק תודהי לע רבעש ,השקה עוזעזה תא אוה אטיב
 הדרחוה םלועה תודהי לכו המוד .םינומשה תונש תוערפב םג ול המוד ןיאש

 םימיה תונותעב .הקזחב םועפל לחה ידוהיה בלהו טקש"תוחפהו טקשה הצברמ
 םינותעה תא הלבכ אל הרוזנצהש הדימב -- חרזמב) ןמאנ דה אצומ התא םהה

 והגחמב הוללוח בונישיק תוערפש הברה הסיסתל (קוח תונשרפו קוח תותובעב

 ןכו םיישארה םירמאמב ןה ךכל יוטיב אצומ התא .ולוכ םלועב לארשי לש
 ופסאנש תובדנהו תומורתה תומישרב ןכו םיארוקה יבתכמ ,םירפוסה ירמאמב

 ןבומכ ועמשנ תוערפה ידה .םיתחנ םידוהי םש ,רתאו רתא לכב םידודשה תבוטל

 .הזמו הזמ בוריע ןהב היהש תומישר וא תו'זאטרופיר ,םירופיס ,םירישב םג
 היה לופיוודולל ול ינש ."הפוצה,ב לופיוודול .א לש תומישרה ןה הז גוסמ

 ,בונישיקמ ,עודי ןבומב תונובשחו םיניד ,תוקייודמה ויתומישרב ךאבריוא חספ
 ."ןמזה,,ב

 ידודשל תומורתה םוכסו םיבדנמה תומישר תא םסרפל וליחתה "דניירפ,ב

 רייאב א) 'א הנשל 82 ןוילגב .תוערפה לע םיטרפה ועיגהש ינפל דוע בונישיק

 ,בונישיק תוערפל שדקומה ןוילגהמ חקלנש ,ה'זאטרופירדרמאמ אב (ג"סרת

 ובתוכש ,דושהו תוארפה ישעממ קייודמ רואית ןאכ ."יטסובונ, ןותעה איצוהש

 ונריעב הרקש לכ ראתלו עיבהל םיעבצ ןיא ,םילמ ןיא, :הלא םילמב וליחתמ

 ןותעהמ םיעטק םג ורסמנ "דניירפ,ה לש ןוילג ותואב ."לירפאב 8-6 םימיב

 לש עדונה וריש אב הז דיל .תכרעמה תבוגת ףוריצב ,".דעיו .בוג .ראסעב,
 הקעז ,רבש תקעז םא יכ ,גורפ לש ורישב רואית אל ."תונמחר טאה, :גורפ

 וחמינ אל ןיידע םינומשה תונש תוערפש ררושמה לש ובלמ הצרפש הנושאר

 הכ ןכ לעו "רזוח לגלג, ןיעמ אופיא גורפל ויה אנדיאהד תוערפה .ובלמ
 :רבשה לודג
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 ומורזי תועמד ,ףוטשי םד ןרערט ןכייט ןוא טולב ןעמארטש,

 ...לודח ילבמ וחתרי טיירב ןוא ףיט ןסילפ ,ןדיז

 ונילע שרפ ופכ תא קילגמוא רעסיורג ,רעטלא רעזדנוא

 לודג ,קיתע םעדרבש | "טיירפשראפ זדנוא ףיוא דנאה ןייז טאה

 (ןוסניול םהרבא םוגרת)

 אלש ,םידוהיה לש דיה תלזאו ןולשכה לכ תא הז ורישב גורפ אטיבו

 ובה, :זורחה .םהיאנוש"םהיכמב הרעש המחלמ בישהלו םשפנ לע דומעל ולכי

 ןכאו .תיב לכב טעמכ ןאכ רזוח "םיתמ ליבשב םיכירכת / םחל תפ םייחל

 תודגנתה אלל טעמכ םירוסי תלבק לש הלודגה הידגרטה הלא תוערפב הטלב
 :ןכ לעו

 ונדי הרצק -- םחליה | ןעטיירטש וצ דנאה רעזודנוא זיא ףאלש,

 באכה רמו בקונ המ ץראמש רעזדנוא זיא רעווש ןוא קראטש

 ונדדועו אוב אנ אוב עביל זנוא טסיירט ןוא וד עשז"םוק

 בהוא ...םוחר ירבע בל "ץראה שידיי סעסייה ,סעטוג

 (ל"נכ)

 .לודגה ןוסאה לש הנושארה תיטויפה הבוגתה התיה גורפ לש וריש

 םיחאל הרזע טישוהל םעה תא וררועו הרטמה לא ועלק בלה ןמ ואציש םיזורחה

 לאונמע לש ותאירק .םירבעה לכמ ומרז בונישיק תונברקל תובדנהו םידודשה

 ,א חנש) "הפוצה,ב .הז רישב בר דודיע האצמ תוערפה יעגפנ תרזעל םטשלדנמ
 אלל ישפח ירבע םוגרתב גורפ לש וריש ןתינ (ג"סרת רייאב ד ,90 'לג

 ,םימרז םיפטוש ,םיחתור העמד ירהנ, :ךכ ומגרות תונושארה תורושהו הזירח

 .וכו "םד ילחנ םירבוע

 ,"דניירפ,ה לש ןוילג ותואב ישאר רמאמל המדקה ןיעמ היה גורפ לש וריס

 ."בונישיקב םידוהיה תרזעל אובל םעה ינומהל הקעזא תואירק ! הרזע,, : ליחתמה

 תונותע ידה ונתינ ךכל ףסונ .םטשלדנמ לש ארוקה לוק ןוילג ותואב ספדנ ףא

 בתכמב רפיס הריק השמו תוערפה לע תימשיטנאה םג הללכבו תיללכה תיסורה

 .תוערואמה לע "הייאר דע ימשר,, בונישיקמ

 ורבוחש תוניקהו םירישה ראש לכמ רתוי ןיטינומ ואצי גורפ לש ורישל

 דריש ןוסא לכבו יממע ןומזפל ךפה רישה .בונישיקב הגירהה ןויצל ןמז ותואב

 תפ םייחל ובה, :ויזורח ילוצלצ ועמשנו ורזח חרזמה תודהי לע ןכמ רחאל
 למסל םינשהו םימיח תוברב וכפה הלא תורוש ."םיתמ ליבשב םיכירכת / םחל

 ריזירכמו םינוש הקדצריאבג ןהב ושמתשה הנושארה םלועה תמחלמ ימיבו

 הקדצ יכרצל םינמחר ינב םינמחר לש םהימחר ררועל םה ושקיב הלאבו תויבגמ
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 הזירחב םג רישה םגרות "הפוצה,ב רכזנה ישפחה םוגרתה דבלמ .םינוש דסחו

 ,ב"י הנש) סכופ לש "דיגמה,ב ספדנו גרבלג .ה .צ יאצילגה ררושמה ידיב

 :רזוחה זורחה ףוריצב םוגרתה ןאכ ירהו .(ג"סרת רייאב י ,ז"י לג

 .3 א

 תוכוב תומא ךיא המש ועמשתה | .,םד ילחנ ,םיקושע תועמד ירהנ םש,
 ? םיללוע ללי ,םידלי תקעצ לוקו .םוהתכ קומע .ומורזי ,וחתרי

 תוימוה שארב ,תוצוחב םיבכוש םיתמ םיכ לודגה זאמ ונרבש

 םילשחנ םיללח םילפונ ,הה םלצא םור אשנ ונילע והדי תא

4 

 םיכירצ םכתלמח !תויחא םיחא

 םיללמואה ,םיאכדנה םכיחא

 םיכירכת וניכה אנ םיתמל

 םילשחנה םייחה ומדק םחלב

 .ה 4

 םתלחמ תחא קרו -- תובבר תובבל ;:דואמ דבכ ,קוחרמ שיגרהל ,שוחל

 :דחא קר חתפהו -- םיפלא םיתב ןה תוקוחר תועמדה -- יכבה רז

 םתוה דחא קר -- םלוכ םלוכ דושה אוה רז--רבשה אוה קוחר

 !דחי ונחנ ,שונא ,בזענ םותי ! ןכ ורמאת ,םיחא אנ לא ...םדה אוה רז

 ז 1

 המחלמ םוחלל ונדי ההכ | םד ילחנ ,םיקושע תועמד ירהנ םש

 ...באכה שונא דואמו ונחנא םיבאוכ ..הכפמ ןיעמכ ומרזי וחתרי
 המחנב ,הבהאב הרזעל התא אוב םש היפוצ ןולחב תומה ןיע

 "בלה םעופ ךב ,ירבע שגר ךב הכמ תלדב םעזב בערהו

 רוקמה לש םשורה תא ךב עבוט אוה ןיאו םוגרתה אוה שולקו רוויח
 תונברק הארמל התוצרפתהב ושפנ תרעסו גורפ לש ותושגרתה וב תורסחו
 תונורסח ידעלב ףאו .תאז חיכומ דבלב רזוחה זורחה םוגרת .םיללמואה תוערפה
 "ךיגמה,ב ספדנש םושמ ,ותעפוה םע הווקמה םשורה הז םוגרת השע אל הלא

 םוחתב הז ןותע לש ותצופת התיה הטעמו הניווב ספדנו הילגנאב ךרענש

 רישה םוגרת דיל .היסורב תירבע יארוקל עיגה אלש טעמכו ידוהיה בשומה

 (ג"סרת רייאב ב"כ ,ח"י ןוילג םש .ר :םותח) תכרעמה לש ישאר רמאמ ןתינ
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 רבדה רשפאתנו .דחי םג תונושלה יתשב תובוגתה עפשב יוצמ אל ץמוא ולוכ לכו
 בותכל היה רשפא הב קרש ,הירטסוא איה ,"דיגמה, תעפוה ץראב ןבומכ

 .הלאה םירבדכ

 הרותה, תא הלא תוערפמ קיסמ ורבחמו "ללוזמ רקי, :אוה רמאמה םש
 :חקלה תא ןנישו "ונל תאצויה

 לש רדע"רדע הזיא קר ,ונחנא בושיה ןמ םישנא אל םג ,םע אל יב,
 לכב רשא ,תונושמ תוירב לש לפשו ענכנ הנחמ הזיא ,הגירהה ןאצ

 ץראה רודכ לכב ןושלו המוא םושב ,ןכ ...ןתמגוד ןיא תונושלהו םימעה

 הדע לע לפנתהל הלא םיאנת ךותב היה רשפא יא ובחרלו וכראל
 ילבמ ,הזכ ארומ ןפואב תומש הב םישלו שפנ ףלא םישמח לש הלודג

 ,"-- -7- -- םשפנ לע ודמעיו ולהקי םידודשהו םיכומה רשא

 םיליכשמה תא ,"תירבעה היצנגילטניאה, תא רסייו תושק רביד רפוסה

 ימואל ןוסא תעשב ועדי אלש לע ,םינויצה תא דוחיב ,םינויצה תאו םיריעצה
 : תובדנ"ףוסיא לעמ תולעתהל הזכ

 ,םישדח םייחל ורישכהל ,םעה ברקב ןוכנ חור שדחל האב תונויצה ןה,

 תחפטמ איהש ,התרות ירפ היאו -- ותולפשו ותולג רפא תמרעמ ותויחהל

 ארוקו התע דמוע ,םינויצה ישארמ .כ .פ ןודאה הנה !םינש רפסמ הז

 ר"ד הנה ; ["טלעוו,] םינויצהל ימשרה ןותעה ידומע לעמ דפסמו יהנל

 [ינויצה לעופה דעוה] םינויצה דעו יכ עידומו תובדנל ארוק םטשלדנמ
 -- תובדנ ףוסאל -- -- -- הנהכו הנהכ ופסאי דועו לבור ףלא חלש רבכ

 קר -- -- - ?אתרטוז אתלימ -- םינמחר ינב םינמחר !ונחנא םירובג

 תולגה !הה !םיעדוי ונא תובדנ ףוסאלו םימחר ררועלו ןנחתהל ,תוכבל
 ' הכושחהו הרמה

 ,ךזאל םחנמ ןועמש אוה רמאמה לעבש ,תואדווב טעמכ ,רעשל ןתינ
 היציזופואב םימי םתואב היה סכופ ."דיגמה. תכירעב סכופ לש ישארה ורזוע
 ןוסא תעשב התדימעו תונויצה לע חלא תונויערו תימשרה תינויצה הלהנהל

 ידוהי לע הנלבוק םלוכ לכו רזאל לש םירחא םירמאמב םג םייוצמ תוערפ לש

 וליאש ,אוה ףיסוה ףא .םהיביואב ומחלנ אלש ,טרפב הינויצו ללכב בונישיק
 םראוצ תא םיטשופ םינמרגה ויה אל םברקב םינמרגה לע םיכשטה ולפנתה

 .הרובגבו זועב םימחלנו םשפנ לע םידמוע ויה םא יכ ,םהיגרוהל

 תוניקה להקבש ,הנימב תדחוימהו הנושארה הבוגתה אופיא וז התיה
 החיהו .בונישיק תוערפל תדחוימה התשיגב הטלב תובדנלו םימחרל תואירקהו

 ןושלל הקיתעהלו תונויצה תרות תא תוצמל השקיבש ,תימואל השיג וז
 .בונישיק ןוסא לע םיריש המכב ןכמ רחאל םשו הפ יוצמה רבד ,תואיצמהו השעמה



 יכאלמ .ר ,א 8

 ב

 תידייה הרישב םיקחמ ול אצמש ,טספינמכ תוארל שי גורפ לש וריש תא

 האירקהו םימחרה ביטומ תא םיאצומ ונניאו טעמכ םירבעה םירישב .הקירמאב

 לש םרדגמ םה םיגרוח ,תוערפה "ריצי םהש ףא ,הלא םירישמ המכ .תובדנל
 ,םעזו החכות יריש םה הלא .םהמ עמשנ "ןמזח תונולת, קר רשא ,"ןמז יריש,

 יריש אצמת ףא .קילאיב לצא הלענה םייוטיבכ ,הלעמ יפלכ תוחטהו תואחמ

 אל םיריש ויה ללכבו .תיברעמהמ דוחיבו תישונאה היצזיליביצהמ הבזכא

 יכרע םוחתל ןמזה חטשו תוערואמה לעמ וממורתהו ולעתה םהירבחמש םיטעמ

 ,"תויראה בוגב לאינד, :ןמשירפ דוד לש וריש אוה הז גוסמ .םייחצנ שונא
 תוערפה ירישמ והז .(ג"סרת ןויסב ד"כ ,42 'לג /א הנש) "ןמזה,ב ספדנש
 "ילע םימחר ושקב םימש, :םע דחא ןמזב טעמכ רוא הארש ,םינושארה

 .קילאיב לש
 דיערמ אוה ויתולמ תוטשפב .רתויב בר היה ןמשירפ לש וריש םשור

 תישארב יחה ,ליכשמ שיא לש ותבזכא תא ןמשירפ וב אטבמ ןכ לעש ,ארוק לכ

 הנהו ויתודימ רופיש ,םדאה תוחתפתהב השודג הוקת ולוכו םירשעה האמה

 ותיה ןיב טלקמו רעיב טלפמ שקבמו וינפמ טלמנ אוה .םדאבש החיחה וינפל
 היצנגיזר לש תופייעב ,ללמיו ,לאינד אוה ,ןמשירפ הישמ ושפנל .תופרוטה רעי
 :תויראה בוג ךותב ודמעב ,רפסי

 היחה ןמ ,טלמנ ינא םדאה ןמ,

 .תויחה לכמ הערה

 ,טלמנ יכנא םכילאו

 .הזה בוגב תויחה"יצירפ

 ..יל חנוי הנה הפ
 היחל ןועמ ,יתעדי הפ

 .וב ןיא םדאו
 "'רעיב היחה יל הכורב

 לכ תא .וריש לש הלא םיזורחב ןמשירפ רסומ שפנה יעוזעז לכ תא

 ףדרומו הנועמה, שיאה ,הז לאינד לש גולונומב עיקוה היצזיליביצה יאטח

 :ראתי ויבא תא .ושטור םהירבאו ורקדנ ותוחאו ויחא ,ומא ,ויבאש ,"ףעומו

 דוקדק קר יתיאר.

 קסורמו בוקנו תותכו ךועמ
 תחאה הקרה הצוצרו

 ,הקרה ךותב תועוקת תודתיו
 רשב-ילפמל דוקדקח קבדומו

 "ףוג רמאי ול רשא
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 :ךכ ראתי החפשמה ינב ראש תא וליאו .ויבא "תומד, וזכ
 םדב לבוט ,סבומ רשב רורצ,,

 העוסש ןטבו תלפונ ךרי לע
 והארמ רכוי אל רשא

 .ינאר אל אוה ךא ,יתיאר יחאו

 ; תורקנ ויניע יתש
 ..יתארקל אל אוה ךא ,יתכלה וילאו
 תותורכ וילגר יתש
 ינקביח אל אוה ךא ,יתקביח ותואו

 .יננע אל אוהו יתרביד וילאו

 -- התורכ ונושל

 יח ונדוע אוה ךא

 יתוחאל אנ לא -- התיה יל תוחאו

 ולאשת יתוא לא
 .דיגא אל רבד יכ

 םורמב שמשה התבכ ול
 םלועב ךשוחה לשמו

 שיא האר אל

 "יבא תיב תפרח לע ינפ םדאיהב
 תוירא-ריפכו הנכס וילע תפחרמ תויראה בוגב םגש ,לאינד ןבומכ עדוי

 לופיל ול בטומ לבא .ידגה תא עסשכ ועסשלו וילע לפנתהל עגר לכ לולע
 תאז תא :רעצמל יתעדיו, :ןכ לעש ,םדא ידיב רשאמ תירזכאו הער היח ידיב
 .רעיב הער היח התשע

 םג םסרפתנ אוה .ותעפוה תעשב תובבלה תא עזעיז ןמשירפ לש וריש

 רוקמה תמועל שולק היה שידייב ומשר םרב ."ףליה, ףסאמב שידייל םוגרתב
 לש וריש רחאל םייטויפה םייוטיבבש רידאל הז ריש בשחנ הקירמאב .ירבעה

 לכב דיגי הנועמה ונמעש תוחילסה ןיב, :וילע רמאנ "דאחסאוו,ב .גורפ

 םוקמ ןמשירפ לש תיסאלקה המיאופה אלמת ןסינב ג"כב ןוסאה רכזל הנש
 םהש יפכ ,םיחצורה לש תוירזכאה ירואית םייוצמ ןמשירפ לש הז ורישב ."שארב

 תועווזל דע היהו הגירהה איגמ טילפ ידי לע לוכיבכ תיפא הוולשב םירסמנ
 .הלא םימיא

 ,יקסבוחינרשט לואש לש "הצנגממ ךורב,ל ןמשירפ לש הז ורישל המ ןוימד
 ררושמהש ,לילעב וב רכינו בונישיקב םורגופה ינפל הנש הבתכנש המיאופה וז

 תועווז רואיתב הערה ינפ תא םדקל זרדזמ אוהו תברקתמה הרצה תא שח
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 רפסמ הצנגממ ךורב םג .בלצה עסמ ימיב תוטיחשהמ םויאה רויצב תוערפה
 אלמ ויפ םרב .("ויתונב וטחשנש !באה ינא ,באה ינא,) הייאר דעכ רבדמו

 המקנ לע רבדלמ קסופ וניאו םייוגה לע ותמח תא ךפוש אוהו הללקו הלא
 וניאו ללקמ וניא ןמשירפ לש לאינד .םהילע ותמח םעז תכיפש ךות םייוגב

 הסונמ לש ךרדב ותאחמ עיבמ אוה םרב .ןץידה תא קידצמ אוה ןיא ףא ,החומ

 הפירחו הזע תוחפ אל האחמ איהו -- תויראה בוגב טלפמ תאיצמו םישנאמ

 .רישיה הייוליגמ

 .ץרפ .ל .י לש "סוטיט לא, רישה אוה עודי ןבומב ירוקמו ונימב דחוימ

 ויבתכממ דחאבו םימיה םתואמ וינוטיליפב םיאצומ ונא תוערפה לע ץרפ תובוגת
 ןויסב ד"כ ,123 ןוילג 'א הנש) "דניירפ,ב "יושראוו סיוא ףעירב, ותרדיס לש

 .בונישיק תוערפל שידאה םסחי לשב ,השרוו ידוהי תא םיחתורב ןד אוה (ג"סרת

 ירוקמ אוהו בונישיק תוערפל ץרפ לש תירישה ותבוגת איה "סוטיט לא, רישה

 יכ ורביח ץרפ אל לשמ ,ןורייב לש "לארשי תוניגנמ,ל יוקיח אוהש הזב
 "לארשי תוניגנמ, ללכב ןינמב רשע דחאה אוה ןורייב לש הז ריש .ןורייב םא

 ףארגוטוא אוהו דרופסכוא תיירפסב יתפרצ תורפס רקוח ידי לע הלגתנ אוה .ולש

 רישה .תיתפרצל תילגנאמ רישה תא םגרית רקוח ותוא .ןורייב לש ודי םצעב

 םסרפתנש ,"ץראב טושמ, :ןוטיליפה ךותב ללכנ םא יכ ומצע ינפב ספדנ אל
 .(ג"סרת רייאב ב"כ ,105 'לג ,א הנש) "הפוצה,ב

 יןיק.ב רבדל ץרפ ליחתה .ןמשירפ לש ודובכב ץרפ עגפ הז ןוטיליפב
 םיעגונה ,םירחא םינינעל רבע ןאכמו תירבעל ומגרית ןמשירפש ,ןורייב לש

 רבדכ ןאכ ותוא איבהו רישה יוליג תודלותב רפיס אכוליה בגאו ןמשירפל

 םושמ שי רישה יזורחב .תוערפל העיגנו תוכייש לכ ול ןיאש ,הרואכל ידדצ

 לא ורבד תא אשונה ,םיבכמה ינבמ דחא לש דרמו תוממוקתה ,חור תרובג
 תלזא לשב םלוא .חצנמה אנושל זוב ולוכ עפוש אוהו ,הדוהי בירחמ ,סוטיט

 םשל םא ,אנושה דגנ בצייתהל אוה םינוא-רסח ינפוגה וחוכ ןויפרו ולש די

 :וילא ותונפב ,וחצורדואנושל ענכנ אוה ןכ לע .ומצע תנגה םשל םאו ותא המחלמ

 ,תממוקתמ יברקב ישפנ.

 תמלאנ לחרכ יתיוג ךא

 ערוכ םיבכמה ןב ינא ,ןכ ...תערוכ

 -- ךיניע ינפל

 שחנ ינפל רופצכ יתייה
 ."! שחל ילב

 .ותוא השטנ תינחורה ותרובג םגש ,אנושל וז איה הרומג היצלוטיפק
 אוה טשופ ןכ לעו תויחל ןוצרה רבכ ול רסחו ושפנ תא האלימ תואיל

 :ויטחושל וראוצ
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 תלכאמה חק -- ורבע זובה םג התעו,

 ,ךילא ישפנ הפיע

 - תלאוש תומל ישפנ
 .םדה דוע אפקנ אל יקרועב !קתב

 -- םח ,רכשמ ףדונ ימדו !אמצ התאו

 !אה ,יוטנ ראוצו
 .] התשו קתב

 -- - - 'לארשי תוניגנמ,מ איה הרישה תאז, :ןטק שוריפ ץרפ ףיסוהו

 ! םינורחאה םירקמה םע אוהש לכ אשמו עגמ ףא הז ימוגרתל ןיאש ,עודי יוהילו

 ברקמ רוקעאש ,לכה תא חכשאש ,טעה תטיקנב יתעבשנו יתצפק לומתא דוע

 תריסמ ."! בונישיק הלטבו הרבע !םדהו ראשה םע דחי עוטנה םשורה תא יבל

 לכ רסוח לע טלובה זמרהו רוזנצה יניע תא רקנל אל ידכ האב וז העדומ

 ותנווכ לכ התיה וזו -- ךפיהה תא ןבומכ טילבה "םינורחאה םירקמל, העיגנ

 .ץרפ לש

 והשמ אצמנ ,התוירוקמ אקוד ךכבו ןורייב לש לוכיבכ איהש ,וז יוקיח-תרישב

 ינפל ספדנ רישה ."ילע םימחר ושקב םימש, :רישהמ והשממ רתוי ילואו

 ,םיבותכב ודועב רישה תא ארק ץרפ םרב ."חולשה,ב קילאיב לש וריש םוסריפ
 ספדנ ותכירעבש ,רנזולק .י ."א"יה הניגנמ;ה רוביחב םייניעל ול היהש ןפואב

 וירבד יפלו רישה םוסריפ תא ריתי רוזנצה םא קפוסמ היה ,קילאיב לש וריש

 קיתעה (154 'מע ,א קלח "הלואגהו היחתה תארקל יכרד,) ולש היפרגויבוטבאב

 .ןמשירפלו ץרפל םהבו םירפוס המכל ותוארהל ידכ תוקתעה המכב רישה תא

 אלא הניא תמאב ץרפ לש "'סוטיט לא, םידוהיה תניגנמ,ש ,רנזולק ףיסומו

 אל זאש ,(.מ .ר .א .הליחתב קילאיב ול ארקש יפכ) "הטיחשה לע, רישל יוקיח

 !קתב, :םויסהו רישה תלחתהכ "!רזכא ןילת יוה, .סופדב ןיידע םסרפתנ

 ןמשירפ ןכאו .קילאיב לש םיזעה ויקוספ תא םיריכזמ ףוסה דע "יקרועב
 ,"ןעלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןעשיווצ,) "םינותעב, :ותריקסב ךכ לע ביגה

 .ג"סרת זומתב ז"כ ,30 'לג ,ב הנש ,רוטקפס לש "גנוטייצסקלאפ עשידוי,ב
 .("ראטקעל,, :ייוניכב םותח אוה

 ןיבו רנזולק ירבדכ ,קילאיב לש ורישל הנווכב יוקיח ונינפל םא ןיב

 התיה תוערפה לע וז הרוצב הבוגתה -- ןמשירפ ירבדכ ,טאיגלפ שממ ונינפלש
 "הטיחשה לע, לש ותואל הז ריש לש ומושיר המוד ןיא םנמא .רתויב הייוצר

 תוערפ תא תוושהל ןושאר יריש ןויסנ ץרפ לש ורישב היה לבא .קילאיבל

 תא תושעל ץרפ ליכשה ףא .ונימי ירבדב םדה יבוקע תוערואמל בונישיק

 ,ןמשירפ לש ויזמר תורמל .םאנושו םידוהיה ררוצ ,יאלוקינ ראצל למס סוטיט

 ונושלכ הרדהנו הפי הכ הניא ץרפ לש תירבעה ותפשש ,תיטסינוטיליפ הרוצב
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 ונוטיליפ תרגסמב תצבושמ ןח-ןבא תניחבב איה "סוטיט לא, ירה ,קילאיב לש

 .ץרפ לש
 םא ,בונישיק תוערואמ לע ותפקשהב קילאיבמ עפשוה ץרפש העשו

 הרימגה העינכב ךכמ האצותכ םאו םנויפרו םדי תלזאב םיבכמה ינינ תייארב
 ,םיחצורה תלכאמל ראוצה תטשוה ךרד לע ,ויחולשו יסורה ראצה ירק ,סוטיטל

 םתואב רתויב ירוקמו שדח ףאו תילכתב הנוש רחא חקל ןהכ בקעי קיסה

 תורוד לש הירלקפסא ךותמ בונישיק תוערואמ לע ףיקשה אוה ףא .םימי

 המואה הנתנ אל ןהכ בקעי יפל םלוא .התוריח לע המואה המחלנ תע ,םימודק

 ררושמה ינפל ולעה תוערפה .ןיילתל הטשפ אל הראוצ תאו םיכמל הווג תא
 םימחלנ םה .שפנ זועבו הרובגב סוטיטב םימחולה ,םינוירבה תויומד תא

 האנשה תא הבלמ וז תואנק .םהיאנושל םיענכנ םניאו המואה תוריחל תואנקב

 .ןורחאה םדה ףטנ דע המיחללו המקנלו דרמל ותוא תררועמו םעה בלב

 -ריש תא ןהכ בקעי בתכ "סוטיט לא, וריש תא םסריפ ץרפש ןמזב וב
 רורדו שפוחל המחלמ תעורתו דרמ עפושה ,"ירוצ השטל, :ולש םינוירבה
 תשיטל לש שחל שחר הלא ריש יתבמ הלוע םימודק רישמ דהכ .וב תמעופ

 םירישמ הלוע ףא .הלא םילכב םיביואה ישאר ץחמ םשל ןחוצחצו תוברחה

 : ענכיהל אלו תונלבסב רזאתהל אלא הכרעמה תא שוטנל אל וצה הלא

 -- דושה תא ביוא ריבגה,

 !דוע לובסל חוכ ןיא !אל
 ,רז ללח ,סמח ,תצר

 :םעה דובכ סמר
 ,ול ןנחתמ לכ רורא
 :ול הנעי אל רשא לכ

 ."! םד

 ,םעה דיתעו שפוחה ןעמל םחליהלו הרעש המחלמ בישהל ררושמה ארוקו

 : ברקב דחי ותא תומלו ביואה םדב ברחה תא לובטל

 רמ אל ךא ,תומה רמ.
 !רצה םע ללח לופנל

 תומל רק אל ךא ,אוה רק
 !םח אנוש"םד ףוטש
 אושל תמ אל לכ ירשא
 ברקדהדש לע וברח ריכשה

 ."! םד
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 םושמ וב היהש ,הז ורישב ןהכ היחה ןברוחה ימיב םינוירבה תומד תא

 אלו םיגרוהל ראוצ טושפל אל :איהו ,תרחא טבמ"תדוקנמ תוערפל הבוגת

 ,הליפתו םוצ ידי לע ומעמ םיהולא תמח ריסהל לדתשהל אל םגו הכרעמהמ סונל
 .הרובגבו זועב המחלמב תויחאהו םיחאה לע ןגהלו שפנה לע דומעל םא יכ
 :ברחה תשיטל ןיעמ אוה ולוצלצש ,רישה לש ודקומ ירהו

 ל ירוצ ,השטל ,השטל,

 .יל ברחה תא השטל

 : םויסהו

 ,יל ברח ,ברח ,ברח,
 !יצצונתת המ !הה !הה

 תא החמש םא יכ תאז ןיא

 !םע עשיל תאצ

 טעמ דוע !ברח ישיש

 תא יורת ,יתשת םנמא

 ."! םד

 םה .רעונה לע רתויב הבר התיה ןהכ בקעי לש הלא םיזורח לש םתעפשה

 תוערפה תונשב תימצעה הנגהה לש הנוגריאל םינושאר םיניערג עורזל הברה ושצ

 םע"רישל ךפהו טעמכ רישה .ץרא התואב תינידמה תוריחה "ביבא,בו היסורב
 דרמה שא תיצהל רוופג תניחבב היהו תדחוימ הניגנמב ותוא םימזפמ ויהו
 .המקנו דרמ זוחא רעונב המקנהו

 םושירל אוה דה ומצע לכו ג"סרת רייאב בתכנ "ירוצ השטל, רישה
 םיסומלופה ימימ. :ולש הנשמה תרתוכ) "םינוירב,. :ינשה וריש .בונישיק תוערפ
 רחאל הנשה תיצחמכ ונייה ,ג"סרת לולאב בתכנ ("אבכוכ רב וועמשו סוטיט לש

 .(507--563 מע ,ד"סרת ולסכ ,י תרבוח ,ב"י ךרכ) "חולשה ,ב ספדנו ,תוערפה
 שי הז ערואמב ןיכומס לבא בונישיק תוערפ םע רישי עגמ הז רישל ןיא הרואכל

 םהיפב "תוריחה תגאש,ו ברקב "דחא דע,, םלפנב ,םינוירבה לש ורואיתב .ול שיו

 תעונתב ול די ףאו תובבלה תא הז ריש ריעסה םימודה םירואיתה ראשבו

 : למסה הז רישמ חקלנ ןכ לעש ,הינשה הילעה ימיב ץראב המקש "רמושה,

 ."םוקת הדוהי שאו םדב הלפנ הדוהי שאו םדב,

 "הכשח תולג,ב דורמל הקושתה וב תטהולו המקנה שא הז רישב תרעוב
 תוריחל תולוק יינווגו תולוק יפלא וז הרישב םימוה .הלואגל אכבה קמעמ תאצלו
 לע תרעוסה םתרישו םינוירבה חור רודח ולוכו ץראל הלואגו םעל רורדו
 : הדוהי תמוקת
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 ,םינוא םיריעצ ,לייא שדחבו !ונבש ונמק,

 ! םינוירב -- ונחנא ונבש ונמק
 -- המחלמ רעסב ונצרא לואגל ונאב

 ! המר דיב תאזה הלחנה םיעבות ונא

 ,הלפנ הדוהי שאו םדב
 -- -- !םוקת הדוהי שאו םדבו

 --  המחלנ ונצרא דעב ,רורדל םחלנ הבה
 !המקנה יחת -- דעל תמ רורדה םאו

 !ברחה טופשת ול -- ץראב טפשמ ןיא םא

 ! ףרנ אל ונתוכזמ -- לוחכ לופנ םג ולו

 ,הלפנ הדוהי שאו םדב

 ."!םוקת הדוהי שאו םדבו

 בקעי לש םינוירבה יריש תא ןיפיקעבו ןירשימב וללוח בונישיק תוערפ

 למס םושמ היה תירבעה הרישב םימי םתואב םינוירבה תומד תאייחהבו ןהכ

 תא דמלל ,תולגה ילבכ תא קתנל תוררועתהו תידוהי הרובגל םעה תהימכל

 לש הלא םיריש יזורחב ."המחלמ רעסב, הדוהי תא לואגלו ברקל םיריעצה ידי

 התישארש ,הינשה הילעה ינב לש םתוררועתהל םינושאר םינצינ םינומט ןהכ בקעי
 הלא תוערואמ וכיהש םידהה יבקעבו בונישיק תוערפ רחאלש םימיב הצוענ
 .םעבש םיריעצה לש דוחיבו םיבר לש םהיתובלב

 .ג
 םורגופה לש הקינורכה ןכו ,שידייו תירבע ,תונושלה יתשב הקיטסיצילבופה

 יעסמ ימיבש םיירזכאה םישעמה םע בונישיקב חלא םימיא ימי וושיה בונישיקב

 ולעה הלאה תונושלה יתשב הרישה תורפסב .הזמ ט"ת"ח"ת תוריזגו הזמ בלצה
 -תונומת :םייניבה ימיב הערה תונשב םדוסיש ,תוזחמו תונומת םיררושמ המכ
 שודיק ,ןיליוג תפירשו הרות ירפס תעירק ,תונושמ תותימב םידוהי חצרמ העווז

 תוהמאו םינב לע תובא ,תחא תבב וטחשנש ,םיללועו ףט ,םישנו םישנא לש םשה
 ומיאתה בונישיק ימיא .לארשיב תושודק תוליהק תדחכה ךות ,ןהידש יקנוי לע
 םיחצורה םיערופה תוירזכאו םייניבה ימיב תילארשיה היגולוריטרמה ירואיתל

 .םינשב תואמ ינפלמש ורבע תורודב הלא לשמ הלפנ אל םירשעה האמה תישארב

 יהלשב בתכנ אוה .המוד שפנ ךלה לעב ריש אוה ףא בתכ ןהכ בקעי

 םא יכ תונומת אל .ובלב וריאשה הלא בונישיק תוערפש טטרהמ וב שיו ג"סרת
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 אל ומדא וימימש רהנה הז ,סוניירה דיל הלילב ודמעב הלעה תורוד יללצ ,םיללצ

 .:וב רמאנו "םיללצ, :וריש םש .םידוהי ימדמ םעפ

 ,סומכ דוס םירפסמו ילע םידמוע םיללצ-םיללצ,

 ...ןימויקיתע םע דוס

 םילהקנ םכל המ

 !? םיללצה ,ילע

 ,קוח-ילב דרופמו רזופמ ,רדע םע, -- !אה

 ."תומל אלו לכוי אל תויחל -- םע

 סונייר ישודק יללצ .הלא תורושב הפי שגרומ בונישיק תוערפ םשור

 -- הימודב ןאכ דומעל הצור אוהו ותחונמ תא םיכירדמו ררושמה ינפל םיפחרמ

 :ותניחת הלועו תעקוב ושפנ יקמעממו לילה תיימודמו

 ! םיללצ ,ינמ ועש,

 !ףעבטו סוניירב וללצ

 ,והותהו םלאה ,ךשחמה יקחרמל ,הזמ האלה
 ."! םיללחה תא אש ,סונייר ,אש

 ןתינ ,וילע םיפחרמ בונישיק תונברק יללצשכ ,םייניבה ימימ םימיא"הזחמ

 ,111 'לג ,א הנש "הפוצה,) "דפסמ,, :ורישב ,(ךורב : ךכ רחא) ץיבוכורב .ל .י ידיב
 לש אכודמה םחור בצמ ררושמה רסמ םינושארה םיזורחב .(ג"סרת רייאב ט"כ

 ,םימימת םידוהי לע ברה לש ודפסה עומשל תסנכה תיבב םיפסאנה םידוהיה

 לש םעז ימיב המויא תוירזכאב םוחצרו םוגרה םילרעהש ,םירוהטו םישודק

 וז הימוד הקיעמ ,תסנכה תיב ללח תא האלממו תררוש םלא תממד .תוערפ

 יניע ךותמ ףקשנה דחפה תא רתוי דוע הלידגמ ,המשנה לע הדיבכמ ,בלה לע
 .ףדנ הלע לכל םידרחו גרהל םייופצה ,"ןבומכ, םייניבה ימי לש ,םידוהיה

 הלילה אב טאל טאלו הנפיו טעמ דוע םויה .תסנכה תיבב תושמשה ןיב תעש

 םיללצ ,םיללצ תואריהל םיליחתמ תילולפאה ךותמ .תורוחשה ויפנכ תא שרופו
 ולעש ,םישודקה יללצ םה הלא .םילתכה לע םילועו םיספטמ םהשכ ,םירוחש

 .םהילע ברה לש ודפסה תעשב אצמיהל ידכ תסנכה תיבל ואבו םהירבקמ
 .םיפסאנה להק ינפל אוה ףיטמ תועמד קונח לוקבו ברה דמוע שדוקה ןורא דיל
 :יוודה םבל םיחלופה ,ברה ירבדל םיבישקמו םיניזאמ הלא

 ,לכ שמשה ןיעל ולזג ,וסמח,
 ,לומח ילבמ ודדש םיתב יפלא

 תאז תא ,דודשל םהמ רצבנ רשאו

 "..! תולכ ץפנ ,ורהמ תוירזכאב
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 ףיסומ אוה םלוא ."יכב רצועמ, וירבד תא ,ררושמה רואיתב ,ברה קיספמו

 : הלא העווז ירבד הדרחב עמושה ,ףופצה להקה ינפל ראתלו רפסל

 ,םד !הה ,הברה ךופש ,שמשה ןיעלו,,

 ףאב וגרה ,והצר םדא תואמ

 * ..! ףט לע ,םישנ לע םג ולמח אלו

 םירבעה לכמ עמשנש "שובכה יכבה, תא ץיבוכורב ראתמ המיענ התואב

 יניעמ ורגינש ,"םדו שא לש תועמד ,תוחדוקה תועמדה, תא ןכו תסנכה תיבב

 ברה לש ולוק עקוב רתויבו ."םורל ללי ילבל, ,תוקפאתהבו הממדב ,להקה

 תואמ דוע ולכי אל הז טרפ עמשל ."!הרות ירפס וערק םירזגל ףא, :וירבדב

 תועמדה ."הינאו הינאת תאשינ הליפתה תיב תוניפ לכמ,ו קפאתהל םישנאה

 םירבדה לע םר לוקב רזוח להקה .ףטוש לחנכ ורבעו תוגופה אלל וצרפתה

 ."! הרות ירפס וערק םירזגל ףא, :ברה לש םידירחמה

 ראש םג וספדנ ילואו) ספדנ ץיבוכורב לש הז ורישמ דחא קרפ קו

 תונומתהו קרפה אוה םלש -- ךשמהה אלל םג לבא .(םיתיאר אל ינאו םיקרפה

 התא ןכו םייניבה ימי תוהלבמ םיטקפא רסח הזה קרפה ןיא .תואלמו תומלש וב

 הררתשהש הריואה איה אלה ,םימיה םתואבש דחפהו ארומה תא ןאכ שח
 קרפב טלוב לכה לעמ םרב .םורגופה רחאל םירחא םיבר תומוקמבו בונישיקב

 לכ לעו ןהיטרפ לכל בונישיק תוערפ וראות "םייניבה ימימ הזחמ,בש ,הז הריש

 .בונישיק תוערפל דפסמה תא ברה לש ודפסהב ריכהל תלוכי ףא .ןהימיא

 ורישב תויוצמ ,םייניבה ימי תרגסמב תוצבושמ ,בונישיק תוערפמ תונומת

 ,131 ,130 ,129 תונוילג ,ב"מ הנש "ץילמה.) "םשה תשודק לע, :ןלפק חספ לש
 ינזא רבש ןעמל םהה םימיב ליגרכ ,ףיסומ רבחמה .(ג"סרת ןויסב ל ,ט"כ ,ח"כ

 ."םייניבה ימימ הלילע, :הנשמ תרתוכ ,הלא םישחרל דחוימב תובושקה הלא

 ,בונישיקב תסנכה תיב שמש אוה ,"לגוק השמ 'ר רכזל. הז הלילע-רופיס שדקומו

 ולפי אלש הרותה ירפס לע ופוגב ןגה תסנכה תיבל םיערופה וצרפש תעבש

 ודיבו שדוקה ןורא דיל בצינ שמשה .תואמטהו תוינחצרה םהידיב ואמטיי אלו
 ודיבשכ ,ללח ולפנ ידע םהמע קבאנו םחלנ ,שדוקה ןורא לא םיצרפתמה תא ףחד

 תידוהיה הליהקה תא וזחאש הדרחהו המיאה תא ןלפק ראתמו .הרות"רפס יליוג

 העומשהו חצרנ ירצונ שיא לש ותייוג האצמנ םירעה תחאבש תעב "םייניבה ימיב.
 םאש ,הליהקה ישאר תא וריהזה םירצונה .ירצונה תא וחצר םידוהיש הצופנ

 תודלותב תונושה םדה-תולילעב ליגר רבד -- םידוהיב ומקניי חצורה אצמיי אל

 ליחתה הנהש העומשה הליהק התואל העיגה רבכ .רודו רוד לכבש לארשי
 תזיבב םהידי םיחלושו םתוא םיגרוה ,םידוהיה לע םילפנתמ רבכו "השעמה.
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 תא הזחא הדרח .הסונמב עיגהל םיליחתמ םינושאר םיטילפ ףאו שוכרה

 : הליהקה ינב

 תובאה ודרחי םהיללוע ייח לע,

 ,תובבל לכ ודרחי םשוכר תטילפ לע
 ,םיחטבמ תונכשמב םייחה ואבוהו
 ..םיחוחב ,תורעמב תיכשמ לכ ונמטיו

 ,ירירעו ןקז שיא ,שמשה השמ קר
 לרירמה בטקה תעומש םויב בשי אוה
 ...תסנכ-תיבב
 ,וידמחמ םירפסה ,ונכשמ -- תיבה
 ."השאהו וידלי תעברא וילע ותמ זאמ

 ימענמ לכמ רזנתה .םייחה םע ויתונובשח לכ תא רבכ םייס הז השמ 'ר

 םלוא .שבלי תובחסו טעומב קפתסמ אוה .לילו םמוי הגהי הרותב קרו םייחה

 וילא גרהה תעומש אובב

 ,האלהנה ושפנל עגר ףא דרח אל,

 ,םעה רבש לע רבשנ וב ובל קר
 .םדה ךפש לע ותררמ הכפשנו

 :דואמ דע והואלה תובשחמ ירתסו

 ? דוע הכוי המ לע ,ומע רסוי המ לע

 הלוגה תכשחב ותונע ול טעמה

 ? הלודגה ודי תא וב לא בישי דוע יכ
 הגופ ילב ףגתסה ,הנעתה שרחו
 : הגותב ללפתה קר לילו םויו

 ,אנ"בשה ,תואבצ לא ,עלבמ די ,הה

 ."!אנ-ברק תואלפה ץק לדה ךמעלו

 עבורה לע םיזחופהו םיקירה ולפנתה תע ,תוהלבה םוי תא ןלפק ראתמו

 ."וששור עגרב ריעה יבידנו, תרקה תובוחרב םימרוז ולחה םד ילחנו ידוהיה

 רועיש ןיאל הגותו םירפסה דיל בשי הימודב .ומוקממ זוזי אל השמ 'ר םלוא

 :ומע לע םחרל םיהולאל ותליפת אשונ אוה שרח שרח .ושפנ תא האלממ ץקו

 הלוע ןב לכ דיב לפונ ךמע הארי,

 ."? הולש דוע עדתה 1 קפאתת הז לעה

 השמ 'ר לש ושאר לע הדבכ ןבא תלפונ הליפת תושחול ויתפש דועבו

 תוננובתה ךות הרובגב השמ 'ר בצינ םרב .םיהלאה תיב לא ץורפל םיסנמ םיערופהו
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 םישדקה שדוקל עיגהל הלא תויח יצירפ םיליחתמ הנהו .הרותה .ירפסו תכורפה לע
 עבשנ ףאו רקי לכמ ול רקיה לע ופוגב הסוחו םלומ דמוע אוהו השמ 'ר לש

 :ויהולאל
 םת אל קרבה יניעב דוע לכ,
 םד יפטנ םילזונ יקרועב דוע לכ

 -- םותמ ראשנ ירירשב דוע לכ
 ! םולה תשגל םיאמטל ןתא אל

 .יראכ ומוקממ אשנתה עגרכו

 ירמדאלמ וטבמ ,הרשייתה ותמוק
 יד ילב וקזחתה וצמקנ ויפורגא

 ."ינודא ןורא לא ומצעב שגיו

 ותומד ונינפל .בונישיק יערופ לש הלאל המוד םיערופה ישעמ רואית
 םירוהטהו םישודקה דחאכ םימש םש תא שדקמה ,השמ 'ר לש הליצאהו הלודגה

 לא תשגל םיערופה וניהי לבל ,שדוקה ןורא לע זועב ןגמ אוה .םייניבה "מימ

 הלא םיערופש תעבו .שדוקה

 ועיגה ןוראה תמב דע.
 ;ועיפוה םדגנל השמ בר ינפ םש ךא

 ,םיקרבכ םיניע ,םיבהל םינפה
 :ריפככ זע לוקב ומילא ארקיו
 ? ריזח זועי ךיא שדוק תורצח סומרל

 ,םולה ושגת לא ,םירוכש .האלה ושג

 .1םותמ ריאשא אל -- ברק לכ הכא ןפ

 .ומעזבו ותבישב ,םיחצורה ינפל השמ 'ר דמוע םימודק תפוקתמ שיאכ

 םרב .תסנכה תיב תא בוזעל וליפא ורמאו םיערופה הליחת וכובנ וינפ הארמל
 דדועו .היפונכהמ דחא לש ולוק עתפל עקב ןכש ,העיגרא דע קר התיה וז המהדת

 לא תשגלו ידוהיה תא תוכהל םתוא תיסהו הלא תויח יבאז לש םחור תא הז לוק
 :"םימלענ םינומטמ, ורצאנ וב ןוראה

 םיפחיה תדע הבוסנ קליכ,

 םיפורגא ,תולקמבו ,דדונתמ ןקז לע
 ,ותבל ,ובג לע ,ושאר לע והוכה

 ,ותקר ובקיו ועצפ םג ןבאב
 ...ךסמה תכורפ לע םח םד זתוה דע

 ךשח ילב ותייוג וססוביו ,וסמר זא
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 הואמטיו הב דוע וסלקתה ,וללעתה

 ,העורתב שדוקה ןורא לא ושגנו

 - - - ואצוה לכיהמ םירפסה עגרבו

 ,ןאצמ םש טעמ ךא םירתסמ ינומטמ
 םייחדיצע גוז םג ,ףסכ תודיו ץיצ קר

 -- !םימש לא ,הה ךא .ןייה עיבגו

 ! הלא דיב ךתרות האמטוה ,הללוח המ

 !! סרהה ראתל םילמ יד אצמי ימ
 "..שרח קר חנאנ ,לכונ זא תוכבל קר

 תונע לש הלמסל ,בונישיקב טושפ שמשו םדו רשב ,השמ 'ר ךפוה ךכו
 הלילעה קיתעהל התא לוכי ידכב אלו בונישיקבו םייניבה ימיב הלוגב לארשי

 דחא ןכש ,הלילח רזוחו בונישיקל םייניבה ימימ הלא תומיאופו םירישבש

 תנתינ השמ 'ר לש ורבק לע תבותכהו הזמ השודקו הזמ חצר -- השעמה אוה
 : המימשה םתמשנ התלע ותומכש ,תואמלו םיפלאל ןינע

 שודקה השמ בר שמשה ןמטנ הפ,
 "שודנ המע דע הרותל םחלנש

 -- לבא

 ,ורוכזי ומע ינב ותרובג-תלועפ,
 "חצנ דע הבצמ ול בלב ומיקהו

 ץילמה,) "הכפהה ךותמ, :םשב בונישיק תוערפ לע ףסונ ריש רביח ןלפק
 םעפה -- הנשמ תרתוכ הפסונ ןאכ ףא .(ג"סרת רייאב ד"כ ,105 'לג ,ב"מ הנש
 רחאלש ,קוטסילאיב שיא ,ןלפק ."ףונ-השקב שערה רחא. :ורבחמ תמיתח ילושב

 קוטסילאיב וטיגב םיצאנה םיחצורה לש הלערתה סוכמ אוה ףא התש הנש םיעברא

 וטיגמ תודועת ,"טארנדוי לש וכרד, :לטנמולב ןמחנ לש ורפסב התע האר)

 םג עיגה בונישיק רחאלש ריעה איה ,(ב"כשת ,םשו די ,םילשורי .קוטסילאיב

 : תוערפה תועווזב ןאכ םג רפסמו רזוח ,תוערפל הרות

 ,םיעצפנ תולוק דה עיגמ ינזאלו,

 םיארונ תוזחמו םידודשו םיגרהנ
 ,תובוחרב הלומה ;ולגי ןיעל
 תובואכמ יאלמ םיללמוא יפלאו

 םיפחיה םהירחאו ;םיעגושמכ וצורי

 ; םיפורגא םיחלושו תוחדקמ םיננוכמ
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 :גלשכ ריואב תופפועתמ תוצונו

 :גלפכ תובוחרב םיפטוש םד ימרזו

 תויונחה תודודשו םיתבה םיסורהו
 תויוטנה םהידיו :ןולח לכ רובשו

 ףרט דוע תושקבמ

 ...ףרה ילב סורהל
 המוחה ימורממ ךלשומ דלי הפו

 ; המוק אולמ חורס ללח תייוג םשו
 תוצוצרו תורובש םש םיתמומ תומצעו
 ...תוצוחב םיללוגתמ הרותה ירפסו

 עוצפ תקנאו ללח תחנא ךותבו

 ."עורפ ףוספסא תעורת דה עמשנ

 תונש תישארב היסורב תוערפל בונישיק תוערפ ןיב ןוימד ןלפק שקבמ
 היסור יבשוי םהו תוערפה לע וביגהש םלוככ םבור וענמנ ללכ ךרדב .םינומשה

 תוערפה חקל לע רפסמ אוה .ןלפק ןכ אל .רבעבו התע הלא תוערפמ חקל קיסהל

 תובאה תרוסמל רהמ שיח. םידוהיה תא ובישהש תוערפ ,םינומשה תונש תישארב
 :ףיסומו ,"תובאה ץראב םוחניו

 :לגדה ומיריו םיריעצה ומק זא,

 ,לגרב הדדנ ,העבשנ ןויצל
 .החטיבב היחנ םש ,דובענ םש

 ."תובאה ץרא לא ץולחה רובעיו

 "םימער,ה לוקו תוערה תוחורה וככש ךא ןכש ,ותמוא שפנ ןלפק עדוי םרב

 תפסכנה ,תפסכנה םצרא תא וחכשו העובש התוא רהמ שיח וחכש ,דוע עמשנ אל

 :הרצ תעב דוחיב

 בבלה רקיו ופקנ םינש.

 .בבוחתיש שיא ןיא הנויצ תולעלו

 :טבשה ונקשנ ,ונבהא
 םיפחיה ונילע ולפנ םעפ דועו
 םיפורגא ונילא וטנ םעפ דועו

 "..טבחי ימע םעפ דועי

 תולעלו םוקל ןלפק לש תוררועתה ירבד םה ןאכ תעמשנה השדחה המיענהו

 : תובא ץראל
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 ,ליחונ דוע ישילשה ןומעפל המלש,

 ליכוא לכ םותי דע ,תיב לכ האשי דע
 ? תכלל היהי אל חוכו
 ,ונחנ דוע םימולש תע ךלת אל המלש

 ונחי דוע ביבסמ ונירצ םרטבו
 "? תכרעמ ונילע ותישי

 ונוימדב האור אוה רבכו ותאירקל םינענש ,רומאל ,בישמ ףאו לאוש אוה

 : ונוזחו
 ועורי ,ורזאתי יחא תא,
 ;אכבה קמעמ וטלמי
 ,םתלחנ ושריו םצרא לא ואבו
 םתמדא לע החוורב ובשיו
 ."הכרבל ויהו ובשי

 תונמאו הקיטתסא לש הדימ הנקב הלא םיריש דומל אובנ אלש יאדו
 דחא לכ ביגהו -- המצעלשכ הבוגתה אלא ,ןאכ וננינעמ םניאש םירבד ,הרישה

 םינושה םיביטומהו תובוגתה ךא םעפה וננינעל .יתונמאה ורשכו ותלכי יפל
 .העמשמלו הגירהה הארמל םשפנ עוזעז תא עיבהל םאובב םיררושמה ינפל ופחירש
 ןורחא גוסל .םילועמ םירישו תונזרח בוריעב הלא םירישב םישמשמ ךכ םושמ

 בתכנש ,"יתעמד האב אל, :קינבזל .ב .מ לש וריש תא ךיישל שיש יאדו הז
 בונישיק תוערפ לע .(22 'מע ,ט"סרת ,השרוו) ויריש ץבוקב ללכנו ג"סרת רייאב
 לע רפיס וב ,"הסידואב רובצ תינעת, לע ובתכמב הריתי השגירב םג בתכ

 תסנכה תיבב אשנש ,בונישיק יללח לע ריעצ בר דפסמ לש זעה םשורה
 :ורישב ףאו ובתכמב ויתועמד ןה תושובכ .הסידואב

 סרהה תעומשל יתעמד האב אל,
 "-- הללד יניע תב יחא גרה םוילו

 :ןכמ רחאל םלוא

 ! םיללמוא הלוג ינב ,התע ונל יכב לא,

 !םיכמ די לובסל יד ,תוכבל ונל יד רבכ
 ,םיללוקמ : הפרח תאש ,בלככ דונל יד

 !םיקמנ תויהל באכמ ,סעכמ קנחהל
 ונבאכ ארונ םאו -- התע ונל יכב לא

 !העיגיב ףרטנ ותוא רמ גואשל םוקמב
 !ונתרזע ונב !הדובעל דחא םכש

 "!הינעו "הרוזפ הש,ל טלקמ תניפ שוכרב
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 תיביטקורטסנוק תורענתהל האירקה ירבד םינורחאה םיזורחב םיטלובו
 וריש אוה ויתובשחמ ךלהב ול המוד .ןלפק לצא רכזנה חקלה ןאכ םג זמרנו

 רייאב ז"ט ,100 'לג /ל הנש *הריפצה,) "הבצמ. :יקצישובויל ןורהא לש

 היצנגיזרב ןכש לכמו תועמדבו יכבב עשיו תודפ האור וניא אוה ףא .(ג"סרת
 לוכיבכ תבותככ דעונש ,יקצישובויל לש הז ורישב תיריל המינ .שואי רחאלש

 : תוערפה יללח תבצמ לע

 ,המואה חבזמ לע תונברק וחונ,

 !חלה רבקה לפואב

 המוד םכתדרב םכתוכבל יתאב אל
 .חצה ביבאה תנדעב

 ,התשנ ןדע הז ןיע תב עמד

 ;בלה ךפהנ יב ןבאל
 המחלמ רובגל תומה ארונ אל

 .ףכב וברח םע ערוכ

 המדאב שמרה ייח םה םיסואמ ךא
 .אושל -- לחוזו לחוזה

 ,םיקחשה עקוב רשנל דונא אל

 ;:ץח וב ופפועב עגפש
 םיקמע תבבוס תבנראל זובא ךא

 ..ץק ילב הסנו הצרה

 םכמדו בורק םוי !תונברק וחונ

 ."תודפדץיצ לעי םכרבק לע

 תוערפה אשונל שדקומה רחאה ורישב הז ביטומל יקצישובויל רזוחו

 : (ג"סרת באב העשת ,167 'לג ,הנש התואמ "הריפצה,) "ןויצ ילבאל, :ארקנהו

 התייהנ ארזל םכתעמד !םיללמוא וכבת לא,

 עלסל ץפינש ביואל םג

 קחשמ"רודכל םכשעש לאל םג .םכיללוע
 .עלקה ףכב םכתא לטלטמו

 . ופטש םיפלא םינש הז !עמדב עצב המ
 ,ואג רבכ םילחנכו םכיעמד

 ,רוכעה קמעב םיחולדה תוציבה "מימכ
 -- ופאשת םייחל םא םיללמוא עמד לא !ומוד וה
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 ;: היחתל ובושו העמד וחמ

 םכתומל ביואה רעצמל קחצי לא -- תומל םאו

 .'" האירבה םכתומל געלת לא

 "שדח ןומזפ, :יורקה רישב יקצישובויל אצי ג"סרת זומתב רשע העבשלו

 תועמדה לע רבדמ אוה וב ףאש ,(ג"סרת זומתב ז"י ,149 'לג ,ל הנש "הריפצה,)
 חרכה אלא ללכה לבסלו תישפנה הקעומל ןורתפה הלאב אלו אושל תורגינה
 :הזמ שממ לש הלואגו הזמ םקנ לש קזח ןינב םיקהל אוה

 תורבע םוי הנה,
 ,תורעממו -- ברק

 : העורת לוק עמשנ תוליחממ
 ,םיחצונמה ינב הז
 םיכשמנ תויממוק

 -- העושי םירשבמו

 ברח"קרב םנימיב
 ףרט-ןיע םשארבו

 ; ךרבה הקצומ עלסמ
 הרעסה םבלבו

 הרשו תנגנמ

 (* ."ךרדה"ריש םהל

 הייובח ןיידעש ,בונישיק ימי רחאל הלואגהו תודפה תארקל וז תוננורתה

 ךכל םידַעו רודהמ םיבר תובלב הקבדש יאדו ,םירישח ילעבו םיננוקמה בלב

 וזיאב ,רודה ינבל םיינייפא םירופיס ,הינשה הילעה ינבמ המכ לש םהירופיס

 דובכ הארמל תימצעה הרכהה שגר תא בונישיקב וז הגירה םברקב הללוח הדימ

 יטסילאיר רתויו דיתעה תוזחב ימיטפוא תוחפ .הלא תוערפב ללוחש לארשי

 ,רחואמה ביבאב ,שריגזב, בתכנש ,"תוינגטצא, :ורישב ,ןיול יולה והילא אוה

 האור אוה ןאכ .(ג"סרת ןויס ד"י ,121 'לג ,'ל הנש "הריפצה,ב ספדנ) ."ג"סרת

 ,ללוש "רוא לש העתמ ןרק ךילוי, לא רעסה ךוש רחאל םג ןכש ,דיתעב תורוחש
 :ןימאהל ותפתי לאו "םיקרבו םיזיזח,מ חצו ריהב םוי יופצ וליאכ

 ,ג"טרתב אציש ,"םילוח םישנא, :ורפס תוסנכה תאש ןייצל יאדכו (*

 .בונישיקב תוערפה יעגפנל יקצישובויל שידקה
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 ביבסמ ץיפי ביבאה חיר יכ,

 ;םוקיה ינפ לע הנדע

 -- םירגפה ורקני אל םירהה יטיע יכ

 !םואמ עמשת לא ,הבאת לא
 םערה תא רוכז םעפ לכ ךביבאב

 ,וצבר לפוא יננע תא
 -- םיסנל דוע וקת לא ,םיסירתה חתפת לא
 ."ואצמי הלאכ התע אל

 יאב בונישיק ידה תרעס ךוש רחאלו המצע תא הקידצה וז תוימיספ ןכאו

 תורייעו םירעל ורבע םשמו דועו הסידוא ,למוה ,קוטסילאיבב תוערפה וצרפו

 .היסורב תורחא

 ד

 יטילפ םידוהי טעמ אל חונמו טלקמ ואצמ הב ,תישפחה הקירמאב
 תונש לש תוריזגה יפדרנ ןכו תמדוקה האמל םינומשה תונש לש תוערפה

 ץחלל ףסונ ,םירחא םישוריג ראש לכו הבקסומ שוריג :םה אלה ,םיעשתה

 ואב-בורקמ-םישדחה הלא לכ תובלב -- לארשי תיב ינומה לע רבגומ ילכלכ
 העפותה תרבתסמ ךכ םושמ .היסורל תדקויה האנשה העפעפ השדחה ץראל

 ,תירבעב היתורוצ לכ לע תורפסה ףטשל והשלכ רוצעמ הקירמאב היה אלש

 תואחמ תוברל ,הלא לש םמעזו םפא ןורח םצוע לכ ועבוה הב ,תילגנאו שידיי

 ישנא ראש לכו רוזנצה ינפמ דחפ לכ היה אל ןאכ .תוערפה לע תופירח

 הפוריאב ףאו היסור ץרא ימוחתב רפוס לכ לע ומייאש ,ראצה לש הררשה

 "ומשב דליה, תא הקירמאב וארק היסורב םהיחאכ אלש .היסורל הצוחמ

 .היסור ןווע תא םתביתכ"יגוס ראש לכו םהיריש ,םהירמאמב ודקפ םירפוסהו

 לשממה ןולק תא ועיקוהו תוערפה תכירעב ראצה תלשממ תא ומישאה הלא

 םירישה תיברמ לש יטויפהו יתונמאה םכרע ,בושו .רישבו הזורפב יסורה
 ונרמאמב הניחבה .רתויב בר אל רמולכ ,ללכב תוערפה לע םירישה ךרעכ אוה

 תוינטנופסה תויוצרפתהל ןויצ :הרקיעש ,אדירג תירוטסיה אופיא איה ןאכ
 .רעצו זוגי ייוורו שא ידקוי םיזורחב םעזה לש

 הספדנש ,םשדםולע רבחמ לש "רוכזי תליפת, תא ריכזהל שי הנושארב

 הנש) "טאלבעגאט סעשידוי,ה לש תיעובשה הרודהמה איה ."ןטעזאג עשידוי,ב

 :הליפתה ןושל ךכו .(ג"סרת רייאב ח"י ,20 'לג ,ט"כ
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 .א

 וניגורה תומשנ םיהלא רוכזי,

 םתומבו םהייחב םימיענהו םיבהאנה

 וניניע תועמד ונבדנש רובעב
 םתומשנ תרכזה דעב וניתובל םדו

 .ב
 ושטור םהידלי םיהלא רוכזי

 ,םש ינב םהש לע ,םח ינב ידיב
 ושדוה םהישנו ונוע םהיתונבו
 !םשה שודיק לע קנויו ללוע םדב

 .ג

 ונישודק תומשנ םיהלא רוכזי

 ! םודס ישנא ידיב בונישיק יללח

 וניניעל םוקני ךופשה םמד תמקנו

 !םוי ידדוש ,םיחצרמה לכ דימ

 .ד
 הלפשה היסור ינבל םיהלא רוכזי

 !חאה םירמואה ,רמה בונישיק םוי
 ,הלכ וב ונישע ,לארשי ונעלב

 ..ח"ת תנשב זאכ דוסיה דע ורע ורע

 .ה

 וניקידצ תומשנ םיהלא רוכזי

 ..םתובשומ תוברח ךות םתודהי לע ותמש

 וניניע תועמד ונבדנש רובעב

 ."םתומשנ תרכזה דעב וניתובל םדו

 יסנרפו םינברה םעטמ הארנכ הרבוחש ,וז הליפתל ירוטסיה ךרע

 תויסנכ יתב הברהב ,רבעש ןושארה םויב הרמאנ וז הליפת, .תויסנכה יתב

 םע הליפתה שיוב רמאנ ךכ -- "בונישיק ישודק רכזל ,הנידמה לכב רשא
 אלש ,ספדנ ספוט ךותמ ןותעב הספדנ יאדובו "ןטעזאג עשידוי,ב המוסריפ

 ןכא .בונישיק ישודק רכזל הרבוחש הדיחיה הליפתה טעמכ יהוז .רמתשנ

 תויסנכ יתבב רוביצב הרמאלו וז ןיעמ הליפת רבחל היה רשפא הקירמאב קר
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 "רוכזי, לש "תרוסמה חסונה יבקעב .סופדב המסרפל ףאו תושרדמ יתבבו
 :םיזורחה םה דחוימב םיזעו םיטושפ .החמיי לב םשור וז הליפת השוע התוטשפבו

 םיהלא רוכזי,ו "םתומשג תרכזה דעב וניתובל םדו וניניע תועמד ונבדנש רובעב,

 יאדוב ואשינש םיזורחה םה אלה ,"רמה בונישיק םוי הלפשה היסור ינבל

 האלימ יאדובו הקירמאב היסור יאצוי לכ לש םהיתותפש לע שדוק טטרב

 .ךופשה םדה תמקנל הלאשמה םהיתוביל תא
 תקעז קרוי וינב ידוהיה וטיגב העקב הליפתה הרבוחש ןמזב וב

 ותניק םש אוה -- "!ונדדוש יכ יוא, :יקצילוד לדנמ םחנמ לש רבשה
 הלוכ הקירמא ינפ לע האשינש בונישיק יללח לע ררושמה לש תעזעזמה

 הייארהדדעו תימואלה היחתה ררושמ ,יקצילוד .םידוהיה תובל תא הדירחהו

 יולתד-לשדרומוהב ראיתש ימו םינומשה תונש תישארב היסור ידוהיב תוערפל

 ביהלהו ררועש םג אוה ,"הצונהו רכאה. :ולשמ-ורישב הלא תוערפ תוהלב תא
 תובבלה תא ,"ץילמה,בו "דיגמה,ב הלאה תוערפה רחאל םסריפש וירמאמב

 ,ותדלומל םעה לש םיפוסיכה םצוע לכ תא ולש תודאנריסב אטיבו ןויצ תביחל

 תוירזכאה תא ראית "ץוחבמו תיבמ, ורופיסבו הבקסומ שוריג טילפ עודיכ היה
 א לא .תוחלב ררשבש הזתש יקפילול ,רחמשל .תיסנורח .תלפבמה לש הבלח

 לש תופידרו תוריזג יגוס ראש לכו תוערפ ינינעב יתורפס "קתוו. ול היה

 תוארפה שודיח םע ורונכ תא בבודל שדחמ התע ררועתנ .היסור תלשממ

 חסונש ,ידיי ןאמורב ןודזהו עשרה תלשממ ןולק תא התע עיקוה אוה .תוערפהו

 אוה ."יקסרימ רטסינימה דע ךשוחה תלשממ, :םשב ,םינומח ינומהל בתכנו
 ,םידוהיל היסור תובעותו הלוכ תושונאה דגנ םיילילפה םיעשפה, תא ןאכ ללוג

 ותמדקהבו ןאמורה רעשב ושגדוה הלא םירבד ."ןהב הסנתה ומצע רבחמהש

 ויתולבס ,םיסורה תוירזכא רופיסו ןאמור אוה ךשוחה תלשממ, :רמואו ףיסומ אוה
 תודבוע אצמת הז ןאמורבש דומעו דומע לכב .ומצע רבחמה לש ויתויוחו
 ."םיגונה ונייחמ

 היסור תלשממ לש עשרה תולילע לע הריתי הבחרהב יקצילוד ןאכ רפיסו

 םלוככ םבור ,םיארוקה ינומהו ,םיעשתה תונש תישארבו םינומשה תונשב
 .בונישיקב חצרה ישעמל הירלקפסא וב ואר ןכש ,עמדב הז רפס וארק ,םע יטושפ
 : ןנוקי וריש חתפב

 ,תרעוב יניע תבו העמד חקא יא,

 תרפוע תפיטכו תאפוק "תעמדו

 ?ךיגורה בונישיק תוארל ,יפעפעב היולת

 ,יתחנא עיבהל ,םורממ קופשיה
 ,יתמוא ךרבשל םערו תולוק זיזח
 "? ךיריפכ ירגפ היסור יבלכ בוחסב
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 תניק ןיא םלוא .יולה הדוהי "ר לש תעדונה ותניקל דה עמוש התא ןאכ

 דיערהל לוכי והימריכ ןנוקמ קר .המואה לע התע אבש ,הז ןוסא תמלוה יולה

 וריעהתל שקבמ אוה ךכ םושמ .השדח "הכיא, תניקב בלהו שפנה ימינ תא
 :המואה לע הדריש השדחה תונערופה לע ויפמ טק עגר ןיזאיש תנמ לע ותמדרתמ

 !יתותנעה יחא ,עגר אנ הציקה,

 :יתוא הארה םיהלא -- התא תיאר תא

 !רבק יפ ירבע לע םהרבא יהלא םע

 ,תועקובמ ויתומוח ,תלפונ ותכוס
 תועמד ולוכש םיב החוש המואה לכ
 ."רבשל הכבאו יהנ אנ ינדמל

 :יקצילוד התע ןנוקי "הכיא, לש חסונבו

 -- םיאלוסמ זפב ,םירקיה ןויצ ינב,

 םיאבל ינישל תורבל ויה הכיא

 !הלעמה רוד רותב ראפתמ רוד יניעלו

 ,הרואנ האמ ,םירשעה האמבו

 ,הרותה ירפס לגרב וסמרי הכיא

 ?הלכשהו המכח רנ ץראל ולעה וז

 !לארשי ישדק לכ רצ אמיט יכ "וא

 לאגתה םיסוס תמרזב תודעה ךסמו

 !ואמטוה ןויצ תונב הרות ירפס יליוג ןיבו

 םיחטבמ תואנ ומשה םירהצב םידדוש

 ! םיחא תבהאב האגתמה אפוריא רובטבו

 ?ואגתת דוע םנמואה ,םייפוריא ודיגה

 םירצמ ילב הכבאו םימ "שאר ןתי ימ

 םירבקה ילג ןיב תונמלאו םימותי םע

 !הלפשה היסורב ,בונישיק יגורה ירבק

 ,הבחל רוקמ יניעו .תירפג ישאר ןתי ימ

 ,הבעתנח הכלממב יתועמד ודריו

 " הלפמ יעמ יהת דע ,הבכמ ןיאו תרעובו
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 לע טייפש הלאב דוחיב ,וירישב תעפעפמה ,היסורל יקצילוד תאנש

 ,שידייב ולש םינאמורבו "ורבשו םולחה, :ולש המיאופב ,הקירמא תמדא
 םיחינמ הז רישב םייוטיבו םיפוריצ המכ .הז הניקדררישב םג יוטיב ידיל האב

 תניק .ליעל תרכזנה הליפתה לש הרבחמ םג אוה יקצילודש רעשל םוקמ

 ילושבו (ג"סרת באב ז ,31 'לג ,ט"כ הנש) "ןטעזאג עשידוי,ב הספדנ יקצילוד
 לכב התרימא םשל הרבוח וז הניק, : (שידייב) תכרעמה תרעה האב רישה

 םילודגה לארשי תונוטא םיכבמו םירפסמה ,תוניקה יריש לכ םע דחי ,באב העשת

 ורמאו םכלש "תוניק,ב םתוא וקיבדהו הלא םיזורה ורזיג .ונימי ירבדב םימושרו
 לא !בונישיק תא וחכשת לא .ותרחמלו באב העשת לילב רובצב וא תודיחיב

 "|םירשעה האמה לש תישילשה הנשב היסור ונל הללוע רשא תא וחכשת
 ."הוקתה, לעב ,רבמיא .ה .נ ררושמה תא םג רתויב וקיסעה בונישיק תוערפ

 "בונישיקב םורגופה, :ץבוקב לסרק .ג וב קסע רבכש ,התע וב רבדנ אל םלוא
 ,לארשי ץראב וילע ורבע וימי בורו רבמיא היה היצילג דילי .(1963 ,ביבא לת)

 תוערפה ןברק היה אלו היסור תא ריכה אל אוה .תירבה תוצראו הילגנא

 אוה אנששמ רתויו היסור תא האנשה תילכתב אנש אוה םלוא .יקצילודכ

 תמחלמ ינפל דוע הפצש ,היסורב םקנה תוזח ךכ םושמו היסור תא בעית

 .םיריש רורצב תאז אטיבו הדיאל חמש וז המחלמב היסור תסובת רחאל .ןפי"היסור

 ותרוכמ היסורמ ,יקצילודכ ,רקענש ,טיול לאקזחי םג תוערפה לע ביגה

 ,ב הנש "םואלה,) "יתללק, :ורישב ומעז תללק אטיב ןאכו הקירמאל טלמנו
 -דע אוה היח אלו תוערפה לש ןמעט םעט אל טיול ףא .(1903 ינוי ,ז תרבוח

 וא שולש ןבכ אוה היה םינומשה תונש תישאר תוערפ ץורפבש ,ןהל הייאר
 אוהו העווזה ימיאו תוערפה תועשר םושיר ובלב וטלקנ תאז תמועל .עברא

 ורופיס תא םגרית ,בונישיק תוערפ ינפל םינש שמח ,1898"ב .ובלב תאז אשנ

 ,םלועה תומואב דיסחה הז ,בצבודרומ ."םירצמה ןיב. :בצבודרומ לאינד לש

 לע ןגה ףאו לארשיל הזעה ותבהאב ןייטצהש ,היסור ירפוסב םידיחיהמ היה

 תישאר תוערפל ותבגהכ בצבודרומ בתכ הז רופיס .ושפנו ובל לכב םידוהיה
 הניארקוא ידוהיב םיקאמאדיהה לש חבזה תא וב ראית ןכ לעש ,םינומשה תונש

 םשפנ לע םדמעב םידוהי לש םתרובגב וב רפיס ןכו הטנוג תוריזג ימיב

 םוחת לש ידוהיכ ,טיול .הלא םיזעונ םידיחי לש המקנה ישעמו םיאנושה דגנ

 היה רודח -- היסורב טפשמ קושעו תויוכז קושע ,היסורב ידוהיה בשומה

 תא רבע ךאו היסורמ וטלמיהב .ולש תגרוחה ותדלומל הזעו תטהול האנש
 :היסור לע תוצרמנ תוללק ויפמ תוכתינו לובגה

 ,םימדה ץרא ,היסור הרורא.

 םימכח האנושו תבהוא םיליסכש

 ופאשי תמאל ,קדצל ,שפוחל
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 ..הנורחאה םעפב ינפל היסור לובג

 ! הנומה רורא ..ץראה הרורא

 "..והטמ טבש קשוחה ,ןומהה

 ,היסורמ ולש הדירפה תוללקמ רתוי תוצרמנ ןה "יתללק, :ורישב תוללקה

 שקבי םג אלא ,ללקמה אוה קר אל םלוא ."היסור לובג לע, :ורישב רשא

 רישה תא .הלכ הב השעיו תופגמ הב חלשי ,היסור תא אוה ףא הראיש םיהלאמ

 ןומהב םירהונה םישנאה תאו םירצונה לש אחספה גח רואיתב טיול חתופ
 רשא רסומל עומשל תנמ לע ,"םירמ ןב ידבוע, לש הליפתה יתב לא גגוח

 -ינהכ, רסומב תוערפה תוביס תא טיול רשוקו ."ןוא-תיב-ינהכ, םהל ופיטי

 :ריעב הולש הילידיא לש תונומת תויוצמ םינושארה רישה יתבב .הלא "ןוא-תיב

 חותמ הרואו תחרוז המחה,

 ; ףוס-ןיא םורמב ,בהז לש הפוחכ
 חושל ואצי םינומה םינומה
 .ףוע אלמ בולככ אלמ ריעהדןגו

 ,ביבאה ינפל םיאטחתמ םיצעה
 :ץיצ םע םיבהאב חרפה סלעתי

 ביבסמ וגוחי המקרה"יבובז
 '!ץיוצ !ץיוצ םיקרפל תועימשמ םירפצה

 תצרופ וזה הולשה הילידיאה ךותל

 הלוהמ ארפ קוחצב ,הלומה םואתפ,

 ;דואמ לדגתו תובוחרה תא האלמ
 ,הלודגל הליל ןב ולעש םינטק

 !דושו סמח ועימשה לודג לוק

 ! םידוהיה ערז לכל ןודבאו ןוילכ

 ..וצ רבכ ןתתו תוכלמה הרזג ןכ

 םידודג אנ אצנ ...תלשומ ונעורז

 "בר ללש !חאה ,וניתב אלמנו

 םידוהי תאכהב "ןטשה ידכנ ,םילבחמה., ךרדל טרופמ רואית אב ןאכ

 :דבלב תוטעמ תורוש ךא איבנ ונממו -- תוחיצרה ישעמ לכבו
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 תותשה דע וסרה לארשי יתב,
 ,בש לע וסח אל ,קנוי לע ולמח אל

 תושטורמ תולותבו ...תורענ ונעיו

 .'בר ההא -- ןרפסמ ...ןמודכ וללוגתה

 ,םיהלאל ררושמה תנלבוק ךות "ונעיו וכיו, לש םירואיתה םיכשמנ ךכו

 :םתוח אוהו םהילע "רז די הרבג תעב, לארשיל דמע אלש לע

 םלוק תא ךימער ונתנ אל עודמ,

 ?רצה ררוצה תא תולכלו דבאל

 הלפשה הכלממה טולשת דוע יתמ דע

 ?ריזח תלדגמה ,בונמור תכלממ

 הלכ התא השע :ילוק עמש !יעשי לא

 ,ךמעז ידש אנ ךופש המועזה היסור לע

 ...קוח הל ףורגאהו עדת אל םימחר יכ
 ךידבע םד תמקנ םייוגב עדוה
 . קוחמ היסור תא םייחה רפסמו

 דימא םידגבדרחוס ,ןייפ הדוהי ןב לארשי רביח "תוערפה לע, םיזורח

 לש היסונגד ימויל םיריש רבחל תובר םינש ךשמב ליגר היהש ,רומיטלבב
 הרות דומלתו תויסנכ יתב תכונח ,םירפוסו םינבר לש םתדלוה ,הקירמא יאישנ

 -וינ) "הדוהי ןב תוניגנ, :רפסב סניכ ויזורח תא .הז גוסמ תוערואמ ינימ לכו
 זוירוק לאכ םהילא סחייתהל שיו יריש ךרע לכ ןיא ויזורחל .(ז"סרת ,קרוי

 לבא .הקירמאב םירשעה האמה תישארו ט"יה האמה יהלשמ ליכשמ"רבחמ לש

 .טרפב בונישיקב םורגופלו ללכב תוערפל ושדקוהש ויזורח לע גלדל ןיא

 ,בונישיק תוערפ לע ,ןושארב .תוערפ לע הז ורפסב םייוצמ םיריש השולש

 תורבח ,םישפחה םינובה ,ץרא יכלמ לש םבל תמושת תא בסהל אוה הצור
 הבוגתל םנופצמ תא ררועל ,םידוהיה בצמל תוינמחר תויחאו םייח ילעב רעצ

 םירבדמה הלאל רגתא םושמ םג שי ויזורחב .םיערופה לש חצרה תוירזכא לע
 תויח לעו תוירבה לע םימחר םילגלגמה ,םלועב רשויו קדצ לע ההובג ההובג
 דגנמ םה םידמוע ףאו םידוהיה חצרמ עזעדזמ וניא הלא לש םבל םלוא .ןרעצב

 לאל היהש ףא ,הלא םישעמ דגנ וחמ אל םה .הלצהל הנטק עבצא םיפקונ םניאו

 : םידחא םיזורח ירהו .הערב רוצעלו ץרפב דומעל םדי
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 םילמגו םיסוס לע םילמוח,
 םילדבנ םיאכדנ תלמחמו

 ,םינמחר םירבח םכייא

 ,םייח ילעבל םירעטצמה
 ,םינב לע םא וכי תעבו

 .םינזא ומטאת ,ועמשת אל

 ,וקחדת םישנא עישוהל

 ,וקאני יכ םיתמ ריעמ

 וקנחי ,וגורהי יכ םדא ילכוא
 ."וקשת םילגע םתא זא

 תושידא הלא םילגמ ןמזב ובו תונמחר ינפ תדמעהו תועיבצל געול אוה

 דצב הלא םינמחר םידמוע םידוהי לש םייקנ םימד םירגינ תעו .בל תוחישקו

 :ןורחאה תיבה ןכ לע ,וז הדימעב תילגתמ תועשרה לכו

 ,תוינמחר תויחא ןכיא,

 ,תויפהפיה םדאה םלצב

 ,תויממוק םדא םיחצור תע
 ,תויפיפ ברח םראוצ לעו

 תוילכו בל םיכתחנ םיגורה םכיניעל

 ."! תויפוצ םכיניע הקדצל יכ ורמיתתו

 : בונישיק יללח רכז תא םג הלעי "לארשיב תוערפה לע, :רחאה ורישב

 אשא הניק יהנו יכבב.
 אסעדואמ ימע תיב יללחל

 למוהו בונישיקב םישודקהל
 ."למח אלו גרה ביואה

 תיבל תודיתע הפוצ אוה ןיא .ריש לש ךרדב הקיטסיצילבופ םה הלא םיזורח

 :לארשי ץראב זחאיהלו תאצל םתוא אוה זרזמ ףאו היסורב לארשי

 ,תלחות דוע ןיא ,ןויה טיט ץראב,

 ,תלכשמ היבשוי תעשורמ תכלממ
 ,וגוראי האנש ילבח היטפוש ,הירש

 .וגורהי וחצרי היבשוי היחרזא

 .הכפהמהמ וסונ וסונ
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 !םש ינב יחא

 "הכיא, תניקב וסונ

 .םודסו חרומע תומדאמ

 ,הסונ הסונ טלמה
 ,השוח השוח טלפה

 ,החרזמ !ידוד חרב ,הכל

 ."הכרבה תא 'ה הויצ םש ץראל

 םינפיב םתמחלמב םיסורה תסובת לע תוישרפ ,"רצ אשמ.  :םג רביח ןייפ

 .בונישיק תוערפל ,תיעיבשה ,תחא תשדקומ תוישרפה הלאב .יסורה "צה תעיבטו

 : הנושלכ יהירהו

 ימד וכפש לע .ונבישא אל העברא לעו ןוי יעשפ השלש לע (א,

 םיקעוצ םיגורה ימד לוק (ב ;גחב חבטמ ומל וניכה לעו בונישיקב לארשי
 םירטושו םיטפוש -- ןדבאו גרה םויב (ג :ונמד יסכת לא ץרא .המדאה ןמ

 תוערפל וקחש םירש (ד ;ימע תב יללח לע ןגהל ילבמ דגנמ ודמע

 וטשפ תואבצה ירש יניעל (ה ;םיחצרמל ודוה םירזכא םירמכו לארשיב

 ושע ,םתנומא למס ,םדיב םיבלצב (ו :תוברע יבאזכ םידדוש תקהל

 : הארמה םויאו ארונ (ז ;םדיב תוחמל שיא ןיאב ,לכ ןיעל תובעות

 תולותבו םישנ (ט :המיא םירדחבו וניבלי גלשכ תוצונמ תוצוחה (ח
 ."עלסה לא יצפינ וניללועו ועלב םינתכ ונשוכרו וניע שמשה ןיעל

 ("רוצ אשמ, :ךרד לע םילמ קוחשו יאלוקינ ראצל הנווכה) "רצ אשמ,

 ראתל וירישב רשאמ רתוי ןאכ חילצה ןכ לעש ,ויריש לע הברהב הלוע

 עיקוה אוה .םהינימל תוערפה ינגראמו םיערופה לש תוירזכאה תא תויטרפב

 הרצקב רסמ ויקוספב .תוערפב ויה םהידיש ,תדה ינהכ לש םעשפ תא ןאכ

 תיארקמ ןושלב .ןפיב התמחלמב היסור תלפממו םימורגופה תוהלבמ תונומת

 לש הדיאל םתחמשו הקירמא ידוהי תובלב ססתש המקנה שגר תא אטיב

 דרי עגר ןיבו אנושה ידי לע םי בלב תרפועכ ללצ רידאה היצש תעב ,היסור

 .תומוהת

 יריטאסה ררושמל "בא"ןושיק לחנ, רישה אוה םיזורחב "ןטק ןוטיליפ,
 תירבעה תונותעה יצולחמ עודיכ היהש ,גייוצנזור ןושרג ןייוצמה ןטסידוראפהו
 רעשידיא רעד, :ידייה ןותעב ספדנ הזה ירבעה רישה .הינובמו הקירמאב

 לש תיעובשה הרודהמה איה ,(ג"סרת רייאב ה"כ ,209 'לג ,'ד הנש) "לאנרושז

 יריטאסה ץקועה ."טסאפדנעבא רעשידיא רעקראי וינ, :ידייה ימויה ןותעה

 םשב רבכו ןאכ םג אצמנ גייוצנזור לש תוידוראפהו תוריטאסה לכב יוצמה

 תיב ישבוח םיליכשמ לש םמעט יפל דודיח םושמ שי "בא-ןושיק לחנ, :רישה



 3 בונישיק תוערפ

 היה גייוצנזורש םירבד ,םירובמאלאקבו ןושל קוחשב עשעתשהל וגהנש ,שרדמה
 םלוכש ,וירמאמו ויתוידוראפ ,וירישב הז ורשכ תא הליג אוה .לודג החמומ םהב

 ןאכ םג ךכ .הלאב אצויכו הקירמאל "אקירדאמע, :ןוגכ ,הז גוסמ תואצמה םיעפוש

 תלילע לע גייוצנזור רפסי םילקה ויזורחב .בונישיק ןבומכ איה "בא-ןושיק.

 םיעגפנל תובדנהו תומורתה לע ררועמו בונישיקבו םינומשה תונשב תוערפה
 : הלא חצר ישעמ לע םלועה לכ לבק תוחמל ךרוצהו

 הנויה "גב לכ ורעניו.
 הנוילעה לע םדי רשא

 ,הנותחתה לע םדי רשאו
 דחי םלוכ וקעזיו

 רוזעל דחא שפנו בלב
 םתמואלו םמאל רוזעל
 .םתנומאו םמע לע דומעלו

 ופסאנ לארשי יבידנ

 ופסונ םימע יבידנו
 םימשה דע לוק םירהל

 "םידיה דגנ לוקה דעב

 : בונישיקב םימתוחו םינומשה תונשב םיחתופ הלא םיירופיס םיזורח

 .א
 םימערה ימיב יהיו,

 םימדה ץרא היסורב
 םיפלטע והצנ תע

 םיפיכו רפע ינכוש

 "םיפחי, םשב םיעדונו
 הנויבאה המואה לע

 ,"הנוי, םשב תעדונה

 היתומצע לכ ורבשיו
 היתוצונ לכ ורזפיו

 םינומשו םיתשה תנשב
 .םינומ ויהש רפסמל

 הנויה ינב לכ ועמשיו

 הנופצו הבגנ ,המדק ,המי

 םתרוה םמא דעב ודמעיו
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 ,םתקעצו תומוצ ירבדב
 םיצצוח םלוכ ואצי אלו

 תחדנה םמאל רוזעל

 ,תחש ינבו עשר ץראב
 תחלצב םדי איבהל

 .תחא םעפ הל רוזעל

 .ב

 הנש םירשע ורבע
 ? הנמ ימ םמא תורצו
 ץרא השער םואתפ

 ,ץרקו רבש תקעזמ
 הינעה לוק לוקה
 ,הישנה ץרא עשרה םוקממ
 הללמואה לע םש ץיקה ץקה

 :הלכ ושע התקעצכו

 הפרנ בא-ןושיק לחנ
 הפרחנ החפש ומכו
 הסשמל םש התיה

 ,הסירהו ןדבא ,גרה

 חצמו בל יזע םיפלטעו
 "חצרו םעזב המד וכפש

 תוצלחיהה לע רפוס םהבו .שארב ןאכ ואבוהש ,הרישה ףוסבש םיזורחב

 יבידנ, לש םתרזע לע ןכו םידודשה םהיחא ןעמל הקירמא ידוהי לש הרזעל

 הררועתנש הריבכה העונתהמ דה גייוצנור רסמ .,םלועה תומואמ "םימע
 יבר םישיאו םירצונה ןיב םג םא יכ ,םידוהי ןיב קר אלו ,תירבה תוצראב

 .םייאמידקאה םיגוחהו ןיד יכרוע ,רחסמו הישעת "רידא .םיאנותעו םירפוס : העפשה

 תא ררוע ןעמל םהידיבש םיעצמאה לכב להקה תעד תא ושיערה הלא לכ

 םייסמו .בונישיקב הארומ לכב התלגתנש וז תוירברבל ישונאה ןופצמה
 : הכרבב וריש תא גייוצנזור

 םכילע 'ד םעונ יהי,

 ץרפב םידמועה לכ

 םכילא וינפ ריאיי
 ."ץראה ןמ ןודז ריבעהל
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 ספדנש ,ןדשכ והילאל "םיקקוחמב םיבאזה, :םג אוה םיזורחב ןוטיליפ
 ארק רבחמה .(ה"סרת ראוני) ישדחה "םואלה, לש הדיחיהו הנושארה תרבוחב

 ,בונישיקב תוערפה יערופ לש טפשמה לע הריטס אוהו "רישב רופס, :ורישל
 םתוא וררחישש וא םילק רסאמ-ישנעב םיחצורה תא ושינעה םיטפושהש
 םוקמבש שארמ ועדי לכהש ,ןיע תיארמל ךרענש טפשמב רפסמ אוה .לילכ
 םידוהיה תא ועישרי ףאו םודסדיטפוש הלא תא וכזי דוע םיערופה תעשרה

 ,םמצע לע תוערפה תא וכרעש םה םידוהיה וליאכ םינפ ודימעיו םידודשה
 "המשא, וז התיה עודיכ .תוערפב -- עשפמ םיפחה םירצונה תא םישאהל ידכ

 דעו תוערפה ימיב -- הנממ התשע היסורב תימשיטנאה תונותעהש ,םידוהי לש
 הז ןוטיליפ יזורח .םידוהיה תא ןהב חגנל םיינרק -- חפשמהי"טפשמה רחאל

 תלשממ, איה היסור תלשממ :רתויב הרורב םתנווכ םלוא .םיפטושו םילק םניא

 ,לאמש לעו ןימי לע םתוא ועסשיו ןאצה תא ופרטי הלמח ילב רעיה יבאזו "רעי

 םלועה ידסומ תא ז'גרה רבכ ךופשה םדה ."סמחו םד, אלמתנ רעיהש דע
 יפמ ןאצה תא ץוחנ לצה, ןיע תיארמלו תאז לכבש ,"רעיה תלשממ,, החכונו

 ונימו טפשמ וכרע, ךכ םושמ ."ץרפ םב ץורפל ופיסוי דוע לב ,םהילע םימקה

 יפכ ,ורחבנ םיטפושה תיברמ לבא ,םיפרוטה םיבאזה תא טופשל םיטפוש

 ."םיבאזה תדעמ -- רעי רתסב ינשלמ םידז"תביד
 איצוהל םהיניב דוס וקיתמהו ונדו ונד ,ושרדו ורקח הלא םיבאז"םיטפוש

 םיבאזה תבוטל םג תויודע ובגו םידדצה ינש תונעט תא ועמש םה .קדצ טפשמ
 :רחאל וחכונו .םיעגפנה ןאצ תבוטל םגו םיפרוטה

 השירדו הריקחב חרוט בור,
 ונתמילכל התשענ םנמא יכ

 ,העשרה החיצרה ,הירורעשה תאז הפ
 םירזגנ ,םיקנחנ ןאצה יינעו
 ;םירזכאה םיבאזה ,םיחצרמה . ינישמ
 ,ונלובגמ הזה חצרה ריבעהלו

 הלוע סינהלו
 ,הולש ןיכשהלו

 םילבנה רעבלו ,תאטח םתה ןעמל

 ,הנידמה יקוח ינפ לע לוע שינעהלו
 הדודשה לחרה רהמתו זא שיחת

 הנאות ול תת ילבו ,ףרוע הקשוע שופתל

 .הליאות טפשמה תיב דע ואיבהל

 .םילבכב והרסאת -- ןאמי תכל םאו
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 אירבחב טלחה הלא רמוח לכבו

 ."קדצ ףודרל ,טפשמ תוטה ילבל

 םישנא תומדב :רתוי ןוכנכו תומימת תושבכ לש רועב הלא םיכאז"םיטפוש

 הנוכתה תא ןכו הריתי תובחרב ןדשכ ראית ,קדצ לש הטעמב םישפחתמ

 לוכיבכ ונמתנש הלא םיטפוש .םניד תוויע תא רתוי דוע טלבה ןעמל ,טפשמל

 ,רעיה תלשמממ "הבעות סינהל,

 ןויזבמ טלמלו,

 ןויסנ לכ ידימו
 םיינישב סרוד לכ

 ."םיימשה לכ תחת

 ילבל הדוקפה תזרכה ונייה ,קוחה לע םימתוחה תא ןדשכ גיצמ ןאכו

 רמ תא ,בודהו לעושה תא ףרוטה ןפרט בר, :םהו ,ןאצה ירדעב ןש חולשל

 : םייסמו "תוברע באזו ףרוט באז

 !ןה :ול ורמאי וירצוי -- !קוחה הז ליעוהה,

 ?ןכ אלה -- ןאצה דחאש ,הרק אל דוע יכ

 ונבחסי םיניידה דע באזה תא

 ,וחיכוי הזמו ;ושינעה שקביו
 .וחינזה םיפרוטה הערה םכרד יכ

 ;ונשיחכי ימ ןיא ,ןמאנ םנמא תואה
 ,הביד איצוממ אל ,דוס העמש ינזא ךא

 : הביסה תאזל תרחא העומש

 ,נשפת קיפסת השה םרט ,באזה יכ

 ,הזיגרנ םיבאזה תא אנ לא ךא -- ףורטי

 ."אזימרב אמיכחל ידו -- םיטפוש םיבאזה

 *דמעמ, םסריפש ,"ןוטילפ לש תיחולצ,ב םיאצומ ונא המקנ יזווח
 םע ,(ד"סרת תבטב ו"כ ,1 'לג ,ג הנש) "םואלה,ב (!יקצילוד .מ .מ)

 ,ןוסיראה ,וגקיש תיריע שארל יסורה ראצה לש םימוחנתה בתכמ םוסריפ

 .ןורטאיתב הקילדב ופסינ שיא תואמ עבש -- וגקישב זא עריאש ןוסאה לגרל
 : בונישיק תוערפ בוח תא ראצהמ תובגל םוקמ ןוטיליפה לעב ול אצמ ןאכ

 רזומ המ !םיאפר הארמל -- תומה ךאלמ !םיאכדנ רבשל הכוב שחנ,

 אהיו ,םלועה לכב דחא ךלמ אצמנ אלש ,תונינשב ריעמ אוה ." הזה הזחמה

 תושפנה ןדבא לע היסור רסיקל ורעצ עיביש ,האטלה בנזכ ורועיש אוה
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 תחא הלשממ ברעתתש ,סומינה ןמ הז ןיאש, יפל ,למוהבו בונישיקב תוכרה
 היסורב הטיחשהש ירחאו ,המינ אולמכ ףא התרבח לש םיימינפה םינינעב
 ןידהש ירה ,הלשממה םעטמ הכורעו הרדוסמ םא יכ ,התיה תירקמ הטיחש אל
 רשי ןויגה !הימוד הנמלאיתו קוחרמ הנדומעת תורחאה תולשממהש ,ןתונ
 ,לבא ."!תאז ןיאה -- אוה קדוצו

 םד תפיט לכ לע לא תמקנ ילבמ,

 וניגורה ותמדא הסכת אל

 םיה עקרק םג הפיט לכ איקי

 ."-- -- -- וניחצרמ סוכב תיממ לערל יהתו

 םירבע םיררושמ ,תוחפ ימו רתוי ימ ,בונישיק תוערפ לע וננוק םא
 תימלשוריה תונותעב תוערפה"תנשב תוערפ-יריש אוצמל ןיאו טעמכ ,הקירמאב

 םיאצומ ונא ג'סרת תנש יהלשב קר ."הפקשה,ו "תלצבח, :םימי םתוא לש

 לש ורישב ,(ג"סרת לולאב ט"י ,38 'לג ,גל הנש) "תלצבח,ב ךכל רכז ןיעמ

 ."ובתכת הבוט הנשל, :ארקנה ,ןויצל ןושארמ גרובצניג רזעילא ןמלז רואינש
 חותמל גהנ םהבו "תלצבח,ב הלאכ םיריש הנשב הנש ידמ םסרפמ אוה היה

 ורישב ודרפיהב .תפלוחה הנשה ךשמב תוערואמו םינינע ,תודסומ לע תרוקב

 תוערפב "הטעה הצקב, אוה עגונ ,ג'סרת תנשמ ,ד"סרת תנש שארל ,הז

 תרוקב"יזורח אצומ התא תאז םוקמב .המקנ יזורח אושל ןאכ שקבת .בונישיק

 םאו תינויצה העונתה םוחתב םא ,ןהירחא וררג תוערפהש "הקיטילופה, לע
 ימותי לש הצרא םתאלעהבש "הקיטילופ,ה לשמל ירה |.בושיה ימוחתב

 ךכ לע .תונותעב ךכ לשב ללוחתהש ןואשהו דניקלב לארשי ידי לע בונישיק
 : גרובצניג רישי

 םימקה לכמ תודפו עשי תנש,

 םשו הפ תובוט ילעבמו

 םע בדנתהב תוערפ עורפב

 םק ןואשו תוצע ואיבי

 ."ובירקי הלועל םידודש םימותיו

 ריש םסריפ .בגא ךרד ךא בונישיק תוערפ תא גרובצניג ריכזה םאו
 -יררושמ ינושארמ ,אריפש חנ אוה ,שנזרב בל בבושו בל תיימה ,הגות יוור

 דילי ."יל ילד-יח-הי, :םסרופמה הדובעה ריש רבחמו לארשי ץראב הדובעה
 ריעב חבטה לע העידיה ."ללחה לא בורק, ןכ לעו אריפש היה בונישיק

 ,החנאו ןוגי יזורח וצרפתה וטעמ .וברקב ץלפתה ובלו ותוא הממה ותדלומ
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 ןויסב ינשב בתכ ךכ לע וריש תא .ותדלומ ריעב ויחא ןוילכ לע רבשו באכ

 ,ךישל הרעהב רמאנש יפכ -- "ונמזב ספדנ אל הביס וזיאמ ךא, ג"סרת

 ,(ד"סרת רייא ח"רד 'א ,20 'לג ,דל הנש) "תלצבח,ב הנש לש רוחיאב וסיפדהש

 ,בונישיקב םיללמואה יתדלומ ריע ינב יחאל, רישה שדקוה ףא ."יתבדנ, :םשב

 ."םש תוערפה ימיל הנשה תפוקת רכזל

 : שנדרב רישי הכו

 ,םירמרמח יעמ ,יתבל הלומא המ,

 ,בוסי לגלגכ ילע רחרחס המ ישאר

 ,םירקיה יחא ,ינטב זגרת המו
 ,בונישיק יתדלומ ריע ינב יחא

 םירבעה לכמ תופעה תועומשל
 ,בורל הבראכ ילא םג תואבו

 ,םירמה םכייוניע לכ תורפסמה

 -- ףוס ול ןיאש םיכ לודגה םכרבש
 .םירבשה לכ לע ונמעל ףסונה

 -- ףוחמ הקוחרה ונתינא הרבשה

 םירשי םירצונ לכ בל םג תוזיגרמה

 ..!אושל םכינעמ לש םהיחאמ ףא

 םירזה םישעמל ךורעא תומד המו

 ? בוחרב שמשה ןיעל םכב ושענש

 םירזכאה םיפחיה םכינעמל

 ?ףאשי םדל ךאש ,"היחה"םדאה,
 ,םירחנה לכל ,"תורואנה תויחל,

 בר"ברעה אבצ ידקפמל ויהש

 םירצה םיעשופל די דוע ונתיו

 ."...! ףורטלו גורהל דימשהל ,ךב םותיסיו

 לע תוארונה תועידיה תא שנירב באש ,"םירז םינותע, ,םינותע ךותמ

 ,תונידעו תוגונע לארשי תונב דובכ לוליח ,תוירזכאב םידוהי גרה לע ,תוערפה
 יפ לע .םשה שודיקו תידוהי הרובג לע ןכו םירזגל הרות ירפס תעירק

 ,אריפש לש ונוימד היה לד םרב .הלא תועווז ררושמה ראית הלא תועידי
 םימיאה תונומת תא םהיזורחב רוסמל וסינש ,םיררושמה בור לש םנוימדכ
 םיררושמה תא וניזה הלא תועידי .תונותעב זא המסרפתנש ,תעזעזמה הקינורכהו
 .חצרו םד תוגופס תועידי הלא ויה ןכ לעש ,םהיתוניקל "עקר, םהל ושמישו
 : אופיא רפסמ אוה
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 םירמאמה תא יתארק ימצעב אלול,

 (הרושמב ךא םינותעב םיאבה)
 םירז םינותעב יתיאר יניעבו
 הרוחשה הנומתה תקתעה תא םג

 םירעש םחל תע ,לטק הדש לע ומכש

 :ארוקה ינפל םכרבש הזחמ גיצת
 ,םירקודמ םיבזה ,םכיגורה תא

 ;הרותה תשודק לע םשפנ ורסמש
 ,םירבגהו םישנה .,םינבו תובא

 ,הרובגו רובג .םשפנ לע ודמעש

 םירגפ-םיתמ תוצוח שארב םיללוגתמה
 ..! הרוהטה ונתחפשמ הללוחש ירחא

 םירזגל םיעורק ונתרות ירפס

 ..!ערוצמו בז לכ ,הלוע ינב םוללחיו
 םירגומה םהימדב םיססובתמ ךיא

 ,ארונ רבש ינימ לכב םכיעצפו
 םירבאה ראש לכו לגרו די רבש

 ..!ארומו דחפמ ,ףסאמ לכ ןיאמ

 ,םירקיה םכיצפח לכ םע םכשוכרו

 ,הרוחס ינימ לכ םע ףסכו בהז
 םירמח-םירמח תוצוחב םיכלשומ ךיא

 ."] הרואו הלהצב םייידדוש םוזזוביו

 ירופיסל רוקמכ ויזורח תרזשמב תונותעה תא רזשש ,שנירב אוה ידיחי
 ,"םירעהו תוצראה .םינמזה"קויד, אלולש ,ריעמו ףיסומ אוה | .תוירזכאה
 הריסמ לע הדיפקמ ףאו וב תנייטצמ "הרוראה ונתפוקת תריצי, ,תונותעהש

 ועריא םירקמ הלאכש ןימאמ היה אל -- םהיטרפ לכל תוערואמה לש תקייודמ

 ונימי ירבדמ שחרתמה לע ארוק אוהש בשוח היה תאז אלוליא .תמאב
 : םייניבה ימיב

 .הרוקמ תורעבהש ,הפוקתה יללעמו,

 ,םירוטיזיווקניאהמ ,םד תולילעמ

 ..הרוחש הפגמ וא בלצה יעסממ

 םיראובמה םינמיסה לכ לבא
 ."...הרועב הטושפ תמאה תא וגיצה
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 תואמ ינפל אלו םינורחאה ונימי "רבד אופיא ןה םינותעב תועידיה
 םירקמה .םהירואיתב המזגה לכ ןיאו המה םינוכנ תוירזכאה ישעמ .םינשב

 ותכמ הלודג ךכ םושמ .המה ויחא םידודשהו םיתמומהו ותדלומ ריעב ועריא

 :ונוסא-ןוסאה רועיש תא עיבהל לד יטעש דוחיבו ורבש שונאו

 ,םירקי םיחא ,יבואכמ לודג המו.
 .הרוזמה תשרב םתלפנ םתאש

 םירבדו רמואב עיבה לכואה

 ? ארונהו לופכה םכרבש לע ירעצ תא

 ,םירמח רבשו תושפנו חור רבש
 "+? הרותה תפרחו ונמע תפרח לע

 םידבואה, ויחאל רוזעל ובל לכב ררושמה הצורו וריש םש אוה "יתבדנ,

 אוה ןיאו לדו בולע םהינפל בצינ אוה םרב .ותבדנב סתוא ןנוחלו "םילשוכהו

 יתיתוקעצ ?ויתועמד .םהל ותבדנ אהת המו םעישוה לכוי המב ללכ עדוי

 םאה !יהשלכ תלעות םהל ואיבי הלא םאה !ויתוטורפ !ויתואחמו ויתוחנא
 תא ומיקיו םהיעצפ תא ואפרי םייחהו היחתל םיתמה ךכ ידי לע ומוקי

 תומשנ רכז תא ררצ הבו ונוגיו ורעצ תא אטיב הב ,ותריש !םהיתוסירה
 :הז ונויער תעבהב וריש תא אופיא םתוח אוהו .ותבדנ יהוז ,םירוהטהו םישודקה

 ,יתועמדב םכעישוה לכוא המו,

 ? םילשוכה יחא ,םידבואה יחא

 ,יתוחנא בור םכל הנליעות המ

 ? םיללוה ןבא-בל הנסמת םג ול

 ,יתוגאש לכ םכל הנתת המו
 ? םילרעה ינזא הנשרחת םג ול

 ,יתוטורפ םכל הנביטת המ וא
 ? "םילכב ישוכר. לכ יתבדנ םג ול

 ,יתויחאו יחא ,םכיתמ ןוציקיה
 ? םילמע תומלהמ .םיללח ולפנש

 ,יתונכשו ינכש ,לדה ינוהב םאה

 ...? םילפונה םכיתב תא ומיקת

 יתותוא יתת בוט :יתרמא ןכ לע

 ,םילבאה-םידודשה יחאל ירעצ לע
 יתומצע דשלבו ימדב יתורחב

 םילפאה םימיה הלא ירקמ תא
 -- .יתונוילג ילע ןורכזל רפסב
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 ..."םיללובתמל,ו -- ירמ ינבל תואל

 ,יתושודקו ישודק תמשנ רכזלו

 ."ןברקכ יתבדנ תאז יהתו

 ספדנו תוערפה לע לארשי ץראב רבוחש דיחיה אוה שנדרב לש וריש

 וכרע אוה בר אל ןכש ,רישה לש תירוטסיהה ותובישח ךכבו ימלשורי ןותעב

 םילפא ,"םילפאה םימיה. ירקמל תזרוחמ הקינורכ השעמל ןאכ ונינפל .יטויפה
 הייואר דוחיבו .ומצע ררושמה תרדגהכ -- התוללכב המואלו בונישיק ידוהיל

 ,בונישיק ידילי םיררושמ ויה אלו טעמכ םיננוקמה ןיבש הדבועה ןויצל

 .הגירהה ריע

 לע בתכנש רישב יאטפ ףסוי ררושמה םג אשנ בונישיק לע הניק

 לעמ, :ויריש רפסל סנכנ) תירבעל ודי לע םגרותו תירגנוהב ה"סרתב ודי

 תריש, איה ותרישש ,ררושמ .(י"שת ,םילשורי ."םילשורי ירעשל לבב תורהנ

 יאדו ,טריש לש הז ץבוקל ותמדקהב רנזולק ףסוי 'פורפ לש ותרדגהכ ,"בלה

 .תוערפה רחאל םייתנש בתכנ רישה ןכא .קומע באכו רעצ ,תועמד יוור ורישש
 : תומויאה תונומתה דימת וינפל ופחיר ןכש ,ובלמ וחמנ אל דוע םימשרה םרב

 ,םד יתתוש ,שאמ םילצומ םידוא,

 תוברח ירבש ןיב םדא ירגפ

 תובהל תורודמ הנקעזת המימש

 ,תוהמא ידש לע ושטור ,םיקנוי
 ,סרח ילבנכ ורגנ תוצוח שארב

 סרהו דוש תוממש ,תותפשא ילת לע
 ."םיממוד םיבכוש ,םיפח ברח יללח

 אובב "וילאמ שקבתמה. ,ביטומ ,םייניבה ימיל האוושהה תקחדנ בושו

 : םיברב םימי םתואב ומסרפתנש ,םימיאה תלנומת תא ראתל ררושמה

 םירצמ ךשוחמ םימיא תונומת,

 ,םיעב תומיאמ ,תובשו תורזוח

 .םד ךפוש תומצעדקיחש סונירדה

 ! םייניבה ימי ,יוה ,םיבשו םירזוח
 ,ללעתמ ,ללותשמ "רוחשה תומה,

 ...ללש םיקלחמ "םיגיהנמ,, ,"םיעור-
 ,לא הטיבה ,די תלזא יכ ,הטיבה
 ."...ללח לופי ןפ ,ךמע תיראש םחר
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 :החילסהו הניקהמ הז רישב וב שיו ,רישה םש -- "בונישיק תניק.

 ,תוניק והימריכ תונת יננתי ימ,

 הינאו הינאת ,דופסו לבא יהנכ

 ?ןוילע לא די יוה ,ונרסית ןא דע

 ?ןויבא םע תיראש ברח לכאת יתמ דע

 ...ןויבח רתס זרב םיפוטע ךימש ! הה
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 ,רופצל ןק ,ןאצל הונ ןתונה

 ,רעי ותיחל הסחמ ףיכו רוח

 ,לובת םרט לובנ ,ןשושל לט

 .רעש חתפ ,םיהלא ,דדונ סנל

 ,ןנחתמ ןונחתב ךמע

 ."ןת ול םדק טלקמ סונמ ,הה

 : תוחילסה ילעב חסונב םייסמ אוהו

 ,הליחב ,תתרב םיקעוז ךידע,
 .ךימחרב םמחר ,ןודא הסוח ,הה

 .הליחתבכ הנב ,לא ,םתיב הנב

 .ךימועז יעצפל ירצ הנת ,אנ

 ,לארשי רמוש ,עמש ,טבה יוה

 "...ליחו המוח םהל ןויצב הנב

 .ה

 .הקירמאב תידייה תונותעה ינפ לע דוחיב םירוזפ תידייב תוערפה יריש

 דיל ףסונ .שידייב קר אלו -- היסורב ובתכנש הז גוסמ םירישה םה םיטעמ

 םתואב היסור ידוהיל םינותע טעמכ ויה אל ,םיררושמה לע התחינש ,הרוזנצה

 "דניירפ,ה : היסורב םיידיי םינותע ינש קר ואצי בונישיקב תוערפה ימיב .םימי
 :ץבוקבש םירישה םג םה רפסמ יתמ ."גנוטייצסקלאפ עשידוי,, : ןועובשהו ימויה
 יררושמ לש םהיתוריצי םג הלאבו -- "גנוטייצסקלאפ עשידוי, תאצוה ."ףליה,

 רשק לכ םהל ןיאש ,אמלעב םיריש וב ואב וא ,שאוהי לש ורישכ ,הקירמא
 םסרפתנ ,"ומחר,, :גורפ לש ורישב תוערפה תריש תא חתפש ,"דניירפ,ב .תוערפל
 .(ג"סרת רייאב ט"כ ,106 'לג ,א הנש) "שמש רעד, :ןמסוויר .מ לש וריש םג
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 '| שמשב השעמה רופיס אוהו לוגיע-יאצחב רמאנ -- "תמא השעמ,
 ,הרותה ירפסו שדוקה ןורא לע ןגהל ותוסנב םשה תא שדיקש ,לגוק יבצ השמ

 ןמסוויר לש ורישב ןיא .ליעל יתרכזהש ורישב וראית ןלפק חספש ,שמשה אוה

 תוערפהמ ארומהו דחפה תא ויזורחחב שח התא תאז תמועל .תוערפה רואית
 םיזוחא ןכש ,ןקורתמ תסנכה תיב .םיערופ לש םתולפנתהמ המיאה םצוע לכו

 .ךדנ הלע לוק לכמ םה םידרחו תצרפתמה הרעסהמ דחפו הלהב םיללפתמה

 בוזע ראשנ תסנכה תיב .םהיתבל םיצאו תסנכה תיבמ תאצל םירהממ םה

 רומשל ודבל ראשנ ,הרותה ירפס תשודק לע דרחה ,שמשה קרו םתוימו
 :הלא םה המיא ישודג םיזורח .םהילע

 ,ןעמורב ייז ,ןעפירכ ייז ...תויח יוו ןשטנעמ ןוא
 .דרע יד תולוק ןופ טרעטיצ סע

 .ןעלארטש ןיא טכייל ןוז יד ןוא ןייר זיא לעמיה רעד

 ?יינש א ךַאנ טלאפ סע ..!ריא טעז ראנ

 ,ןלאפ ךעלעדיי ןוא ןעילפ ןרעדעפ ,אי
 ."ייז טינ רענייק ליוו ןפלעה ןוא

 הוהו ושפנ תולדג לכב שמשה רואיתל רבוע אוה וז המיא תריואמ

 : םירקיה הרותה ירפס לע ופוגב ןגהלו םילפנתמה תא ףודהל ותוסנב ,ותרובג

 ,ןקז רעקניכאווש רעד ,ןפיולטנא טינ ליוו רע,

 ...זיולק ןופ ןפיולטנא טינ ןעק רע

 ,רעדירב עמירא ענייז טעז רע ןוא טקוק רע

 ,טכאלש םוצ רעדניר יוו ןעייג ייז

 רעדיוו ךיז ןלעטש טינ ןליוו ןוא ןלאפ ייז
 ..טכאמ טימ אנוש םעד ןגעקטנא
 -  רעייפַא םיא ןיא ךיז טדניצ סע ןוא טקוק רע

 ..רעצ ןוא דנאש ןופ רעייפא

 ,רעיינ ַא ןקנאדעג א טגאנ םיא זַא טליפ רע

 | ,רבג א ןיוש זיא רע זא טליפ רע

 ; רעדניק יד ןוא בייוו ןייז ןֶא טסעגראפ שמש רעד

 ...ללכ רעד ,הרות יד רעכליב זיא'ס

 .רעדניוושעג ןורא ןגילייה םייב ךיז לעטש ,ףיול

 ..! לאפ ןוא ,ןקז רעקילייה ,טיירטש

 ,ןיליפת ןוא תילט ןיא ,שמש רעד ,ןיוש טייטש רע

 ..ןייפ ןוא סעכ ןופ טרעטיצ רע
 ,ןליוו ייז סאוו ןאט ךיז ,םיחצור יד ,ןגעמ ייז
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 ...!ןיירא טינ זיולק ןיא ייז טזאל רע

 ..ןעמורב ייז ...טנעאנ ןיוש ,םיחצור יד ,ןפיול ייז

 ..יירשעג טימ ריט יד ןצעז ייז

 ,ןעמוקעג ןענעז ייז ...ןכארבוצ זיא ריט יד

 --  !ייטש ןוא ןורא םוצ ,השמ ,ףיול

 ארוב םעד ראפ טיירטש רע ,ןורא םעד וצ טפיול רע

 -- ,טומ ןעקילייה א טימ טיירטש רע

 הרות ערעייט יד ראפ ...טסייר ןעמ ,םיא טכעטש ןעמ

 ..טולב סעקילייה ןייז ךיז טסיגראפ

 -- .ןבראטשעג שידלעה ראנ ,ןסירוצ ,ןעכאטשוצ

 .טלעטשעגנייא ללכ ןראפ ןבעל ןייז

 .ןברק ןעקילייה םעד תורוד ירוד ףוא טביירשראפ

 ."דלעה רעד טא -- יבצ השמ טסייה רע

 .ןלפקלו ןמסווירל אוה דחא ולש הרובגה תדימעו השמ 'ר שמשה רואית

 רוסמל הסינ םג אוהו םייניבה ימימ םנמא אוה ןורחאה לש וריש עקר ,ןכא
 דחא דוסיה םרב .ורישל הדאלאבה תרוצ ידי לע הפוקת התוא לש התריוא

 ןמסוויר .בונישיק תוערפב עריאש "יתימאה השעמה, -- םירישה ינשל אוה
 .םיינעהו םיאכלחה ייח תא ראית ,תידייבו תיסורב ,וירופיסבש ,היה יממע רפוס

 המיענ רודח הז וריש .םעה ילד ןיב הלכשה ץיפמ ,יממע הרומ היה ףא
 .בלל רתוי םירדוחו רתוי םיעיפשמ ןכ לעו רתוי םיטושפ םיזורחה .תיממע

 םיברב םשה תא שדיקש ,םעהירובג לש דוה יתימאה ורובג לע הטעה אוה

 .ללכה ןברקל ומצע תא הלעה ףאו

 סאד ןוא רעטומ יד, :ומשו בונישיקב תוערפה לע ףסונ ריש בתכ ןמסוויר
 .יניע הארמל היה אל ירעצלש ,ידניק

 רעד, :ורישב שטייט השמ רסמ רתוי םיזע םיזורחבו רתוי תיללכ הנומת
 ימי לש הזב אל ,ידוהיה וטיגב ועריא ןאכ םירפוסמה םירקמה ."קילגמוא

 -סקלאפ עשידוי,ב ספדנ) "ידוהיה בשומה םוחתב, אצמנה ותואב אלא ,םייניבה

 וטיגב תוהלבה תא ןאכ ראתמ אוה .(ג"סרת רייאב ג"כ ,21 'לג ,'ב הנש "גנוטייצ
 :ןוסאה אובב

 גנולפייווצראפ טשרעה...,

 .ןסיג ןרערט ןגיוא יד ןוא

 ,ןעיירש קירעזייה ,ןגיוא עטיור

 -- ,ןרערט עסייה ,עטליקראפ טולב
 אטעג ןיא זדנוא ייב טליוו ריא סאוו

 .ןרעה ןוא ןעז רעטציא ןעמ ןעק
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 ,ןבראטשעג רעוו ,טעדנואווראפ רעוו
 -- ,ןעזוצ סאד טנעק ריא ביוא -- טראד טקוק

 .עטייזעצ יד ,סרעפרעק יד ףיוא
 ,םימותי טעז ,תונמלא טעז

 ! עטיוט עלא -- סעטַאט עביל

 ןברק םעד טיג אטעג סאד ןוא

 ןבירשראפ טרעוו ןברק רעד ןוא
 ,עטכישעג ןופ רעטעלב יד ףיוא

 .ןבירראפ טינ ןרעוו עכלעוו

 תורוד עדנעמוק יד ןוא

 רעטיצ א שימ ןזעל ןלעוו

 ןביילב עכלעוו ,רעטעלב עזיד
 .רעטיב קיבייא ךילקערש ,קיבייא

 תורוד עדנעמוק יד ןוא

 ןרעהרעד קערש טימ ןאד ןלעוו

 ןטילעג ייז ראפ טאה סע רעוו

 ,ןרעטש א ייז רַאפ ןעוועג ןוא
 ןבעגעג טכיל ייז טאה סע רשעוו

 ,רעטכיל א יוו טנערבעג ןיילא ןוא

 ןרעוו טרענייטשראפ ייז ןלעוו

 .רעטכיזעג עטרעיורטראפ טימ

 ןראי עליפ ןלעוו ייז ןוא

 ,ןעיורפ עזיד ןענאמרעד ןייג
 ןרערט טימ ןוא ,רענעמ עזיד
 .ןעיוטאב דרע יד ייז ןלעוו

 ןסקאוו ןלעוו ןרערט יד ןופ

 ,ןעגייווצ יד -- טולב ןוא טפיג ,רענרעד

 ,ןדער ןייד טאג ראפ ייז ןלעוו
 ."ןגייוושראפ טינ תורצ ערעודנוא

 הרבחמ ןיא ןכ לעו השוחתבש תמאהמו שפנה דוקימ וז המיאופב הב שי
 באוכ בלמ םיאב םניאש ,אוש ימוחנתב ונוצר ןיא דוחיבו םימוחנתב הצור
 םיאצויה םימוחנתל רקיעב םינווכמ הלא םירבד .םי ינמ לודגה ונרעצב שיגרמו

 םימוחנתה ןיא .ןופצמה תבוח תאיצי םשלו ונל הדהא תעבה םשל םייוג יפמ

 תא הלא ואפרי אל ןכו םילוכשה תא דדועלו םיתמה תא תויחהל םייושע
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 ףאו םיעצפה לע חלמ תניחבב םה ןכש ,תוניחבה לכמ םיעגפנהו םיעוצפה

 רבדל ואובב תיטסקרסה המיענה ךכ םושמ .דיאל החמש םהב | הלוהמ

 : הלא םימוחנתב

 לש וריש

 ,ןדייל ןיא זדנוא ריא טליוו ןטסיירט,

 ?ןברק רעזדנוא ןלאצאב טליוו
 ,ןבעג גנוטסיירט סאוו ןעק יצ ָא
 !ןבראטשעג זיא עטאט רעד ןעוו

 ,ןעמאמ עזיד ריא טליוו ןטסיירט

 -- ,ןראלראפ דניקַא טאה עכלעוו

 ןבעג סאוו ריא סאד ןעק יצ ,ָא

 ,ןראצ רעסיוא ,ןצרעמש רעסיוא

 ,םוניהיג א זיא קילגמוא רעזדנוא

 ,רעדניז רעד זיא סע -- קלאפ רעזדנוא

 ץלא טגנילש ןוא טגנילש םוניהיג רעד ןוא

 .רעדניק יד יא סעטאט יד יא

 -- ,עטיוט יד ריא ןבעלפיוא טנעק

 : ןסיגךרערט ןא ןאד זדנוא טסיירט
 ןרערט עשלאפ רעייא ןופ ראנ
 ..!ןסירוצ ,טצאלפוצ ץרַאה סָאד טרעוו

 ,ןטסיירט סאווטע טימ זדנוא ריא טליוו
 .ןרעוו ןגיוושטנא ןאד ריא טלאז

 ,תוללק טימ טגנילק גנוטסיירט רעייא

 !ןרערט רעביא רעטכעלעג טימ

 רעגנירג ןכאמ סאווטע ריא טליוו

 ,ןדנואוו ערעווש .ערעווש ערעזדנוא

 ,רעיורט רעזדנוא ןאד טכעוושראפ טינ

 "..! ןדנואוושראפ טרעוו ,ןעדנואוושראפ טרעוו

 ספדנ רישה .הקירמאב ןמאנ דה אצמ "!תונמחר טאה, :גורפ

 םהירבדל דוסיכ ונממ םיעטק ולטנ םיבורמ םימאונ .םינותע המכב ספדנו רזחו

 בורל םינזרחש אלפה ןמ ןכ לע ןיא .םיישאר םירמאמ יבתוכ והוטטיצ ןכו

 ,"ןטעזאג עשידוי, לש ןוילג ותואב ."ותנוכתמכ, תושעל וסינו הז ריש וקיח

 םשב ץיבוקילז לצג לש וריש ספדנ ,ליעל תרכזנה רוכזיז-תליפת הספדנ ובש

 הנשמ תרתוכ האב ירבעה םשה דיל ."הלילב בונישיק הכבת הכב, :ירבע

 : ץיבוקילז ןנוקמ ךכו ."ןעפאה ןוא ןבעל סאוו יד טפלעה,. :שידייב
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 דנאש סדנאלסור רעסערג ךאנ ,ךארב סלארשי זיא סיורג,

 .דנאלדןמָארגאפ ןיא טראד טעטכאלשעג ןדיא

 ,םורד זיב ןופצ ןופ קערש ןיא ךאלקינייא סבקעי

 .םירבק עשידיא טבארג טכאנ ייב ווענישיק ,ךַא

 דניוושעג סע טוט ןוא -- ענעראלראפ יד טפלעה

 דניוו ןכרוד ץפיז א -- םי ןרעביא רערט ַא טימ טינ

 ,ןפארטעג טאה ךארב רעד ןמעוו יד טפלעה טלעג טימ
 ."ןעפאה ןוא ךאנ ןבעל סאוו יד טסיירט טעקאפ ןטימ

 תיאנותעה הריירקב .ץיבוקילז לש וריש אוה םיזורחב הקיטסיצילבופ

 םיעוריא לע הז גוסמ םיריש בתוכ היה תובר םינש ךשמב ולש תיתורפסהו
 בטיממ הז גוסב עקיש אוהו .ידוהי-אלהו ידוהיה בוחרב תוערואמו םיינידמ

 דוע ץיבוקילז בתכ הז ריש דבלמ .הקירוטירבו הצילמה בגשב וחוכו ונוא

 אוה ץיבוקילז לש ורישמ רתוי יטויפ .ןלהל וב רבודיש ,תוערפה לע ריש

 רייאב ה"כ ,3 'לג ,א הנש) "טסאפ עשידיא,ב ספדנש ,גרבנירג דוד לש וריש

 תמיתחלש ,גרבנירג .גרובסטיפב קילג גילז ףסוי איצוהש ןותעה אוה ,(ג"סרת

 :ויוניכ תא לוגיע יאצחב ףיסומ היה ,.ג .ד :תובית ישארב וא ,ויריש לע ומש

 םיירבעה םיררושמה תיברמכ ,תואנותעבו הקיטסיצילבופב קסע אל ,"ישי ןב,

 יזורחש ,עונצ ררושמ ,ררושמ קר היה אוה .םהה םימיב הקירמאב םידייהו
 םיקרפלו קילג לש "דניירפסקלאפ,ב דוחיב רוא ואר הלא .םה ףא םיעונצ ויריש

 .האידיא -- רתוי ןוכנכו ,המגמ ירדענ ויה אלו "טאלבעגאט סעשידיא,ב םג

 ,"םיקינדוראנ,ה לש םיילקידרה םיגוחל רבח היה םש .היסורב ומש היה קיהאז דוד
 הזחמ רביח .בונישיקב םג רתיה ןיב קסע הארוהב .הארוהב קוסיע ךות

 תונש עצמאב הקירמאל ועיגהב ."רענרעד ןעשיווצ עזאר יד, :םשב שידייב
 תיטסילאיצוסה תונותעב ףתתשהו תיטסיכרנאה העונתל בורק היה םינומשה
 .וחורב רבשמ אב םיעשתה תונשב .ויריש םירודח ףא וז חורבו תיטסיכרנאהו

 היה זאמ .ינידמ"ינויצ וליפאו ,ינויצ ךפהו םיטסיכרנאה הנחמ תא שטנ אוה
 .ןויצ יריש רש

 .ויתוערואמו םויה ירקמ לע םידסוימו ויה שפנה תוכפתשה יריש גרבנירג יריש
 .גורפ לש ותעפשה וב תרכינש ,"הבדנַא טקנעש, :וריש םג אוה הז גוסמ
 ףטאניסניס ורוגמ ריעב תיממעה הפיסאה לגרל וריש תא בתכ ומצע אוה וירבדל

 היהש ימ, :ףיסוה "ישי ןב, :ותמיתח רחאל ,וז ףאו .בונישיק ידודש תבוטל

 ,ישיאו יטרפ לבא םג בונישיק תוערפ ול ויה ש"נ-רבכ ."בונישיקב הרומ
 : רתויב םיבורק ול ויה םיעגפנהו םידודשהו םיגורההמ םיטעמ אל ריכה ןכש
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 ,ןעקארשרעד ,סאלב ,דנעלע ,םירא.

 ,דנאש ןוא ייוו ,תורצ ןופ קנארק
 לבא רעווענישיק רעד טייטש

 !דנאה עטקערטשעגסיוא ןא טימ

 ,ן[רערט עסייה טימ טעב רע ןוא

 : ןייטש א ךייוו ןעכאמ עכלעוו
 !ןדיא עביל ,הבדנַא טקנעש

 !ןייטש טינ גנאל ךייא טזאל ,רעכיג

 ,הקדצ ןבעגעג ןיילא באהכ

 .ךָאד ךימ טנעק ריא ,גנאל ןראי

 ,רעלטעב רעטסארפ א ךיא ןיב טציא
 ."! ךַארב ןיימ זיא ,ךעלקערש ,ךעלקערש

 התלודגב וז לארשי תליהק תא ריכהו בונישיקב םינש ךשמב יח אוה

 :הילע דריש ןוסאה םצועב שוחל אוה לוכי ךכ םושמו התראפתבו

 : ןעוועג ךייא טימ ךיילג ךיא ןיב.

 ,ןפארטעג סניוזא טאה גנילצולפ
 .ןעשעג טשינ ןיוש לאז סע טאג

 ךעלדמעה עטיור ,סעדראמ עטיור
 טסולגראפ טולב שידיא ךיז טאה

 ,"העבש, ןציז לארשי לכ
 ,רערט א טסיגראפ גיוא סעדעי

 "תונמחר, לרעייפ סאד ןוא

 ..רעה ןוא ןיה ךיז טמאלפוצ טאה

 ,עביל טימ לופ ,רעקאלפ ,רעקאלפ

 ,ץרעה שידיא ,סעטוג ,סעכייוו

 ,ןדנואוו יד םאזלַאב ןייד טימ לייה
 : ץרעמש ןוא ייוו םעד ךאמ רעטכייל

 ,הבצמ א עטיוט יד טלעטש

 !ןייטש םעד טלעטש ןצראה ןיא ףיט

 ,םישודק יד ןופ קנעדנא רעד לאז
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 ,ןייטשראפ וצ ןדעי ןביג
 ,טפַאשרעה רעדליוו ןופ דנאל ןיא זא
 טונק יד טמוק םלצ רעד ואוו

 ,ןבאה טייהיירפ ןייק דיא רעד ןעק
 .טולב ןייז זיא ,רקפה ,רקפה

 טראד ןברוח ןופ ,תונברק יד ןופ טולב סאד לאז
 רעפמעק סנויצ עיינ ןגנערב

 "| טרא ןדעי ןיא םוטעמוא

 גרבנירג עיבמ ,היחתל ןויצ םוקת בונישיק תואושמ לעש ,המוד הוקת

 ,31 "לג ,ט"כ הנש) "ןטעזאג עשידוי,ב הספדנש ,"באב העשת לילב,  :ותניקב

 הרכזנהו יקצילוד לש ותניק"רותריש הספדנ ובש ןוילגה אוה ,(ג"סרת באב ז

 היצזיליביצהש ,יקצילוד לש ונויער לע ישי ןב--גרבנירג רזוח הז ורישב .ליעל

 : םימורגופ לש תוינערופ ינפב סירת התיה אל םירשעה האמה לש

 רעיינ א ןברוח א ןפארטעג זדנוא טאה סע,
 ווענעשיק ןופ ןברוח רעד

 תונמחר ןוא ליפעג ןעטלאהאב ךיז טאה סע
 ..טצישאב טינ טאה טפאשנעסיוו ךיוא

 ? סע ןעק רעוו ,ןשטנעמ א ,רעדעפ יד ךיז טגאזטנע

 --  ,ךאווש וצ רעדייל ךיא ןיב וצרעד

 ןרעטש יד ןגאלק ַא -- ןברוח סווענישיק ףיוא

 ,ןרערט ןיא טמיווש יז עפראה עשידיא יד
 !ךאס ַא ןרערט עשידיא ןוא

 ,ןרערט עסייה טסיגראפ ןויצדתב ןיסעצנירפ

 ,ןרעה טינ רעמ טסיירט ןייק ,ןטראוו טינ ןיוש ליוו יז

 ! ךיז ייב רעדניק יד ןיוש ליוו יז

 המוא ערעייט ןיימ ,לארשי םוק םייהַא

 האמוט רעד ןופ ףיולטנא ,עטונק רעד ןופ קעווַא

 .' ךיג ןיוש ךיז ריר א ,רעלענש ראנ

 יכבה ביטומ השענ טרפב הז םורגופבו ללכב םימורגופה ירישב ליגרכ

 יזענייוו ךימ טזאל, :םשב ריש גרבנירג שידקה הז ןינעל .רתויב םירוגשהמ

 : (ג"סרת זומתב ב"י ,9 'לג ,א הנש "טסאפ עשידיא,,)

 ןרערט ןסיג ,ןענייוו ךימ טזאל,

 ךארב ןסיורג ס'המוא ןיימ ףיוא
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 ,עלעז ןיימ טנייוואב םארגאפ םעד

 ןדאב ןצראווש םעד טאה עכלעוו

 ."טירט ןדעי ףיוא טבראפעג טיור

 ררמא ,ינמ ועש יתרמא ןכ לע, :קוספה תא הז ורישל וטומ ביצה ףא גרבנירג

 םיריש םיאצומ ונא "ןטעזאג עשידוי,ב .םשורה תלדגה םשל ,(ד ,בכ היעשי) "יכבב

 םתוא לש קרוי וינב םיקהבומה םינחדבה"םיררושמה תאמ בונישיקב תוערפה לע

 הרקיעב תיביטימירפ הריש וז התיה םרב .ץיבלאומש המלשו רזנוצ םיקילא :םימי

 ,רזנוצ .ט"יה האמל םינומשהו םיעבשה תונשמ תינחדבה הרישל איה תבוקתמו

 המחנ יביטומ הלא תוניקב בלשלו ,םימורגופב דוחיב ,ומע תונע תונתל ליגרה

 רזוח אוהו הז עזעזמ םורגופ לע הקיתשב רובעל היה לוכי אל ,ןויצ תביש לש

 ןעוט אוה .אוצמ תע לכב םומזיפש ,םינומה לע רתויב םילבוקמ ויהש ,ויזורחל

 הנש "ןטעזאג עשידוי,) "ןנחתא יטפושמל, :ירבע םש ול רשא ,ידייה ורישב
 לארשי תא ,ומע תחכיש לע ,םימשב םיהלא יפלכ ,(ג"סרת ןויסב 'ג ,22 'לג ,ט"כ

 :"זאמ לזאזעל ריעשה,  ,ולש

 ארבס ןייק זיא החכיש רעבא,

 .טזיב וד וו ארובַא ייב

 ,הרצ קיטש ןייד ןיא טנאמרעד ךיז

 .טשירפעגפא ןברוח סעטנאג

 ןעמוקעגוצ תוחילס עיינ

 .טוג רע טקנעדעג גח ורסא

 ןעמואוושעגמוא זיא טאטש ַא ןוא

 .טולב עסייה סנעדיא םעד ןיא

 ןגארטרע ץלא ןעק דיא רעד יוו
 .ןיימ ןייד טייטשראפ פאצאק ייוו

 ,ןענאיצאנ לעיפאז !טאג ךאד טסאה
 ..ךייר תוחילס ןיא ראנ זיא רע

 ןענאמרעד םיא רעטפע ףיוא רעה

 !ךיילג עלא טימ ןייז םיא זאל
 "ונייחהש, ןעכאמ םיא זאל

 דרע לקיטש ןגייא א ףיוא

 "ונתרחב, ןייק טינ םיא ףור

 *...דרעווש ס'וישע טימ טינ םיא גאלפ
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 תוירזכאהו החיצרה ישעמ בורו "ללוהמה, פאצאקל רזנוצ שידקמ םירבד בור
 .ויחאב הלא םישעמ לע יהנ-תוניקב םתוח אוהו םידוהיב ולש

 ברעב אציש ,"ןעטעזאג עשידיא, ןוילגב ספדנ ץיבלאומש לש וריש

 :ונממ עטק ירהו -- "ומחנ וצ טייוו זיא'ס, :ארקנו (ג"סרת באב ד"י) ומחנ תבש

 ןעפא ךאנ זיא דנואוו יד,

 ףיט ךאנ זיא טינש "ד

 ןטסיירט ןופ ךאנ באה ךיא

 .ףירגאב םוש ןייק ךאנ

 ,ןעליטש טיג ןעק ץראה ןיימ

 ,ור ןייק ןענופעג
 טגראזאב ןענעז יצ

 ?טיורב טימ םימותי יד

 רעמ טינ ןעדייל יצ
 ?טיונ ןייק תונמלא יד

 רעדירב יד ןענעז יצ

 ?קערש ןופ טרעכיזעג

 זיא יצ דאנלסור ןופ
 ."? קעווא ןיוש ראפעג יד

 ןברוח, :ורישב עיקומ היפלדליפמ ןוסראזאל דוד ,רחא ןזרח-ררושמ

 לש הנולק תא (ג"סרת זומתב ח ,18 'לג ,א הנש "טסאפ עשידיא,) "ווענעשיק

 "םדל האמצה, ,ראצה תלשממ תא אוה םישאמ ןכו תיברעמה היצזיליביצה

 ורושאל רווחתנש רבד ,םידוהיה לע תויולפנתההו םימורגופה תא תנגראמהו
 :םיערופה רואית ירהו .הז רטשמ לש ותטומת םע קר

 ,סעקשאבור עטיור ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז,

 טריקסאמראפ ןראוו עטעדליבעג עכלעוו ןיא

 סעקשארומ יוו יוזא ןלאפאב לאמ ןייא טימ
 .טריפעג ייז ןבאה עטסטלע ןוא

 ,ןטימעג טינ זיוה עשידיא ןייק ןבאה ייז

 ,סיורג זיב ןיילק ןופ טעגרהעג

 ,ןטינשעגפא טסירב יד ןעיורפ ענייש ןופ

 .סיורא ךיליירפ ךיז ןענעז ןוא



 יכאלמ .ר א 2

 עטסנעש יד ,ןעיורפ טעדנעשעג ןבאה ייז

 .ךלימ ןוא טולב ראנ -- ןעיורפ

 ,עטסנעלק יד רעדניק טניושעג טינ ךיוא ןוא

 .ךליה םעד רעמאי ןופ טעטכאעג טינ

 ,טרעטלאפעג ,ןסירעג ,טקינייפעג ייז טאה ןעמ
 .טכאעג טינראג רעמאי םעד

 טרעטאמראפ ןוא טקינייפעג ייז טאה ןעמ

 ".טכאלעגסיוא ראג ךיז יירפ ןוא

 לע תובא גרהל םירואית יבג לע םירואית םרעל ץיבלאומש ףיסומו

 לע ןבא ריאשהל אלב ,הזיבו דוש ,חצר ישעמ ,ןהיתונב לע תוהמא יוניע .םינב

 םיקחוצו םידמועה ,"קוחה ירמוש,  חכונ ןאכ םיראותמ םישעמה הלא לכ .ןבא

 ,היסור לש התוורע תא אופיא עיקומ אוה .םתוא םישועה תא םידדועמ ףאו

 : היקוח ירמוש םה הלאכש

 ןלאפעג ףיט ,ךשוח ןופ דנאלא,

 ,ןאיצאזיליוויצ ןופ רופש ןייק

 ןלארטשאב לאמנייק ןיוש טכיל טעוו

 ."?ןאיצאנ ערעטצניפ עמוד ריא

 הנש "ןטעזאג עשידוי,) "בונישיקמ ףושיבה, :ץיבוקילז לש ינשה וריש

 לע טיוייד לקיימ ירמאמל שוריפ ןיעמ אוה (ג"סרת ןויסב ז"י ,24 'לג ,ט"כ

 לש הקירמאב םירטרופירהו םיאנותעה יצורחמ היה הז טיווייד .בונישיק תוערפ

 היסורל תדחוימ תוחילשב טסריוה תיאקירמאה תונותעה-ליא חלש ותואו ןמז ותוא

 םינותעב תובתכ תרוצב ןובשחו ןיד תריסמו תוערפה לע רמוח תפיסא םשל

 ירצונ היה טיווייד ."לאנרושוד גנינוויא,ו "ןאקירעמא קראי ויג, :זא םיצופנה

 ,בונישיקב םימי הנומש בשי אוה .הלא תוטיחשמ רתויב עזעדזנו יריא אצוממ

 וירמאמ תרדיסב חיכוה הלא לכמ .תודועת םשמ איצוה ףאו םישנא םע חחוש

 :רתיה ןיב בתכ םירמאמה דחאב .תוערפב המשא תיראצה הלשממהש

 תובוחר ינפ לע ומצעבו ודובכב ףושיבה עסנ בונישיקב המויאה הטיחשה תעב,

 :ץיבוקילז ביגה תאז לע ."םידוהיב םהידי וחלשש ,םיחצורה תא ךריבו ריעה

 ,טוג וצ דוס ןעזיד ןסייוו ןדיא !טיווייד לקיימ,
 טולב עשידיא ראפ הכרב א טאה חלג רעד זא

 .גנאל סע ןעסייוו רימ
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 ,דאב עקיטולב סוואנעשיק ןופ ,טיווייד ,טכיראב ןייד

 ; דוס ןייק ךעלקינייא ס'בקעי ריפ םוראד זיא

 ,רעדיל רעיורט ס'הדוהי-תב ןופ סע ןסייוו רימ

 ."רודיס ןופ ,הניק ןופ ,החילס ןופ סע ןסייוו רימ

 לש םהיתובלב שא תיצהל ,ליעל ואבוהש ,הלא םיזורח לש םחוכב היהו

 בונישיק לש הידגרטה קמועו רעצה לדוג תא םרב .הקירמאב םידוהי ינומה
 הרישה לכיהב דבכנ םוקמ ספת רבכ םלוא ,ןיידע ריעצ זא ,ררושמ עיבה

 גזימש ,תידוהיה היגולוריטרמה ררושמ ןיסיל היה .ןיסיל םהרבא -- תידייה

 סינכה "סטרעווראפ,ה ידומע לעמ .םזילאיצוסה תבל םע תודהיה שא תא וברקב

 רתויב הרוגש זא התיה אלש ,תימואל-תידוהי המיענ ,וירישבי וירמאמב ,ןיסיל

 התיה בונישיקב םורגופל הנושארה ותבוגת .תידוהיה תיטסילאיצוסה תונותעב

 רעוסה טנמרפמטב ."ןוכשמ סלא ןדיא, : םשב ,"סטרעווראפ,ב ישאר רמאמ תרוצב

 םידוהיה תופידר לע םישגרנהו םיפירחה וירבדב תובבלה תא אוה טיטרה ולש

 לש היתואטחו היתונוע תא שמשה ןיעל עיקוה אוה .תוערפה רחאל היסורב

 שמשכ ררבוה התע .התע וזוגנ קפס לש ץמשו קופקפ לכ. :וז העשר"תלשממ

 ."תוערפה תא הכרע ,הוולפ תלשממ ,המצע תלשממהש ,םיירהצב

 תוערפל םידוהיה תבוגת ןינעב ימע-ןב לש ובתכמ תא םגרית ףא ןיסיל

 ורובעב רשאו "דאחסאוו,ב ספדנש בתכמה אוה ,תורדשה לכ תא ףטעש לבאהו

 םג ערואמה לע ןיסיל ביגה ישארה ורמאמב .ןותעה תא היסור תלשממ הרגס

 ומישאה ובש ,"טאלבעגאט,ה םע סומלופ ירבדב סנכנ ףאי תיטסילאיצוס הניחבמ

 םיטסילאיצוס לש םהיגוחב ןכאו .ידוהיה ןוסאל שידא סחיב םיטסילאיצוסה תא

 רתי ידוהי אוה תוערפה ןינעבש "סטרעווראפ,ה תא ומישאה הקירמאב םידוהי

 םימישאמ, :ישארה ורמאמב זא בתכ ףא ,"סטרעווראפ,ה ךרוע ,ןהכ .בא ...הדימה לע

 - - - ךכב יתוא םישאמ םיטסילאיצוס רפסמ .ידמ רתוי ידוהי יננהש ,יתוא

 לע ןיסיל לש וריש ."-- -- -- חונמ יל תונתונ ןניא בונישיק תונומת םרב

 אל ןכו רישל םש ןיאו (1903 יאמב 23) "סטרעווראפ,ב ספדנ בונישיק תוערפ

 הלא תוערפ ויה ןכש ,תוערפל רכז וב רסח וליפאו בונישיק ריעה םש וב רכזנ
 וחתפ בונישיק תוערואמ .המואה תורצו םעה תונע תא ללוגל ררושמל הליע

 תא ףיצמו רגינ םדהו םדו תועמדב לובט ףד .ונלש היגולוריטרמב שדח ףד

 :ורישמ םיעטק "רהו .לבת

 ךיא באה ךוב"סנעבעל ןייד ןיא ,קלאפ ןיימ ,עיינַא לעטעלב א,
 -- טנעקרע המיא טימ ,רעדיוש טימ
 ;לעטעלב שילעה א ,לטעלב ערעטסניפ ,ערעטסניפ ַא
 .טנערבראפ חומ םעד רימ טאה סע
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 : ןזעלעג רעדיוו ןוא ,ןזעלעג סע באה ךיא

 .טקילפוצ המשנ יד רימ טאה סע

 : ןצכערק טימ ךיז טביוטראפ ,ןרערט טימ ןשאלעג ךיז באה ךיא
 ."טקיטשרעד ןוא טקיטשעג רימ טאה סע

 לש וכרד ירורמת ןה תוחנאו תועמד קרש .ררושמה רפסמ הרישה ךשמהב

 לד אופיא בצינ אוה .תופסונ תוחנאל והשלכ ךרע ןכ לע ןיאו המדאה לע ומע

 ושפנ תא קר .םיללמואה ויחאו ומע תא דקפש ןוסאה לומ הלא ויתוחנאב שרו

 ומדש תנמ לע ,ןיילתל וראוצ תא טישוהל -- ויוואמו ,םהל תתל אוה לוכי
 : הירוביגו המואה ישודק לש םמדב ברעתי םחה

 רעליוק יד ןופ רענייא רעוו ,ןעמוק ראנ רע לאז ,ךַא,

 ,ןגעוו עשיראטסיה ענייד ףיוא ןבאה סאוו
 -- ןגנאהעג סעראמכ יו

 החמש ַא טימ זדלאה יד וצ גארט ךיא

 .ןגעקטנא ףלח םעד

 עליטש יד ןיא ,ןיה א ןוא ,טולב ןיימ ןעסיג טעוו םראוו ןוא

 ןע'מי עקיטולב עגילייה יד ןיא ,ןיהַא

 ,ןדלעה ענעבאהרע ןענאילימ ,םישודק ענייד ןופ

 ."ןעמאזוצ ןסילפ ןוא

 בורק היה ולש היגולואידיאב רשאו יטסילאיצוסה ןוחריה ,"טפנוקוצ,ב םג

 ינוי תרבוח לש "תכרעמה ינויצ,ב -- תוערפה לע הבוגת האב ,"סטרעווראפ,ל

 ןושארה .םיובנגייפ ןימינבו יקסבשטניוו סירומ :זא ויה "טפנוקוצ,ה יכרוע .3

 תיטסילאיצוס תורפס ירצוימו תידוהיח תיטסילאיצוסה העונתה לש "אבס,ה --

 תירבע בתכ ינשה ףא .תימואלה העונתה לא ברקתהל זא ליחתה -- תירבעב
 היה םרב ."דיגמה, ךרוע ןודרוג דודל בורק וליפאו ןויצ בבוח היה ,וירוענב

 ,הקירמאב ידוהיה בוחרב "סורוקיפאה. ,רומאל ,"שריפו הנש,, תניחבב םיובנגייפ
 .הקירמאב התונותעו תיטסילאיצוסה העונתה ימוחתב תדב וצרמ זוע לכב םחלנש

 םדק ולש םזילאיצוסה .תונויצו תוימואל ינינע םג תדב ךורכל גהנ אוהו

 דאלה !ראצה תוצירע האלה, .תוערפה לע ביגה ףא וז ותשיג ךותמו ותודהיל

 ירמאמ תא םתח תואירקה הלאב -- "הכושחה היצקאירה לש םימדה תכיפש
 םרב .(1903 יאמב דחא ןוילג) "סטרעווראפ,ב בוגישיק תזערפ לע ישארה

 הנוש תצק המיענ רבכ םיעמוש ונא תוערפה לע "טפנוקוצ,ה תכרעמ תבוגתמ
 בלה וז הבוגתב הב םעופ ףאו תיטסילאיצוס"תידוהי המיענ איה אלה ,תרחאו
 .ידוהיה רעצה תא הב שח התאו ידוהיה



 55 בונישיק תוערפ

 רעשל רתומ -- החורו הנונגס ,"טפנוקוצ,ב תרכזנה הבוגתה ילתכ ךותמ

 והשימ לוכי דציכ, :רתיה ןיב ןאכ רמאנו .יקסבשטניוו ידימ ואצי "םינויצ,הש
 קומע קומע רבעה שדוחב תרחנש המ ריכזהל ילבמ ,ןץינע הזיאל התע תשגל

 הגירהה -- -- - ללכב םדא לכ בלבו יניצר שיא לכ בלב בר הכ יוודבו

 לעמ הקזחב םיערקנה ,'לארשי יחדנ, םניא םידוהי םיטסילאיצוס .בונישיקב
 יגוח ןיב םייחב םהיתוגונעת תא םישקבמה ,הלא םישוע הז רבד .ידוהיה עזגה

 םה םיטסילאיצוס .לפשו בולע אוהש לכב םישייבתמהו ,םיזילעהו םירשואמה

 םיטסילאיצוס ,ונל .םיאכדנה לא אקוד םיאצוי םהיתובלש ,'אכד תא םינכוש,

 םיטסילאיצוסה בל -- -- -- ונעזג ישרשל שחכתהל הביס לכ ןיא ,םיילארשי

 -- -- םירחא םידוהימ תוחפ אל -- בונישיק באכמ רעוב םיידוהיה

 לש וריש ספדנ (35--34 'מע ,1903 ינוימ) "טפנוקוצ, תרבוח התואב

 .ונונגסב רתויב האנו הבשחמו"ןכותדבר ריש ,"ברוח ןוא סופמילא, :שאוהי

 תוכייש ןיא ,ןכא .תוערפה ירישב םילועמהמ אוה ללכבו זוע תושודג םילמה

 -- "בונישיק תוערפ ירחא,. .והודילוה תוערפה םרב .תוערפלו הז רישל הרישי

 :רמאי החיתפבו םיירגוסב ררושמה ןייצ

 = ..ןענירטנא ןבעל ןופ ןיב ךיא.

 ןעקנורטראפ טאה טלעוו יד לובמ רעקיטולב ַא

 ,ןעקנוזראפ ןענייז זייוורענאילימ סנעבעל ןוא
 למיה טנקלאווראפ ןצראווש םעד טאה טכיירגרעד

 ...למוטעג רעדליוו רעד ןסאמ עססוג ןופ

 חומ ןיימ תונוימד עסיז ןופ טאה רימ ךאד

 ,חונ טאה ןעטייצראפ יוו ,טיובעג הבית א

 ןלעוו יד ןגארטעגרעבירא ךימ טאה ןוא

 ,ןלעה םעד סופמילא םוצ ,גראב ןעקיטפוד םוצ
 "ןענופעג ןדיירפ ראנ באה ךיא ואוו

 סופמילוא, יכ ,הרעהב ריבסהל המצעל ךרוצ התאר "טפנוקוצ,ה תכרעמ

 אוה ברוח .גנועו הבהא תריש רוקמ םשו ןוי ילילא ונכש וילעש ,רהה אוה

 ,רישה ןניערל זמר םושמ ךכב היהו ."לארשיל הרותה הנתינ וילעש ,יניס רה

 לכ תא חוכשלו ובלמ ריסהל אוה הצור דציכ ,ומצע תא ררושמה ראתמ וב

 אלמה ,סופמילואה ימורמל ליפעהלו תולעל לכויש תנמ לע תואלתהו תורצה

 ,הארמל תופי תונפמינ ול תוצרוקו תוזמור סופמילואהמ .רישו םייח תוודח שודגו

 ,רחאה רהב ררושמה רכזנ וז םעונ תריוא ךותו .ןהמע סלעתיו אוביש תנמ לע
 וליפאו תוסלעתה תוצירק אלו קוחצ ןיא וילעו תופמינ רקיע לכ רסחה רה
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 ברוח ןיב םידוגינה תטלבהב ךכו .וחרפי םרטב םילבונ וילע םיציצמה םיחרפה
 רשא שיו .וילע תוחורה תללי לע ברוח רה רואיתב ררושמה גילפמ סופמילואל

 ימ םג ןיאש ,ותמצנש םייחל ,ולגש םינבל םהל יוא :וברקמ תעקוב לוק תב
 ךלוהו הלוע תוצילעהו הודחה למס ,סופמילואה לע תולעל םוקמב .םדיפסיש

 :וילעש ,ברוח רהל ררושמה

 ,טכאמשעג רעדירב ענייד טייוו טראד ןבאה,

 ,טכאלעג טסאה וד ןעוו ןסאגראפ ןרערט ןוא

 -- ןעגנוזעג טסלאוו וד סאוו טראוו-טסיירט סעכעלטיא ןוא

 ..ןעגנולשראפ גיטשרוד ןוא ראבקנאד םיא ןטלאוו ייז

 טראוועג עטיוט יד ןבאה סע

 .ןעגניז שטאכ דפסה א ייז טסלאז וד

 ,טראהעג עקנארק יד ןבאה סע

 ,ןגנערב גנורעטכיילרע ייז טסלאז וד

 טראגעג רעפמעק יד ןבאה סע

 ."...ןגנולעג טעוו טיירטש רעד :ןגאז טסלאז

 לע תרוקבב (ןמשירפ דוד אוה) "ןד,ו "ףליה, :ץבוקב ספדנו רזח רישה

 ."ונונגסבו ונכתב ןייוצמ, ריש אוהש וילע בתוכ "רודה,ב הז ףסאמ

 אצי "תויוול רעווענעשיק, :ארקנו בר ןורשכב אוה ףא בותכ ,רחא ריש

 ףתתשמו ילקידר רפוס היהש ,הקירמאב ידיי ררושמ ,יקסנאקראש .מ לש וטע ידימ

 םוקמ ספת אוה .ונלש האמה תישארבו םיעשתה תונשמ םייביטברסנוק םינותעב

 היה אלו חכשנ ןכמ רחאל וליאו הקירמאב תידייה תונותעבו תורפסב דבכנ

 דלפנזור סירומ םע איצוה רתיה ןיבו םינוחריו םינועובש ךרע אוה .והרכזיש ימ
 ןטסינוטיליפ ,רפסמ ,ןטסירומוה ,יאזחמ היה ."יאדמשא, :םשב יריטאס ןועובש

 ,ויריש .ררושמכ רתויב טלב תורפסה ימוחתב תנווגמה ותיישע לכב םרב .םגרתמו

 תונומתבו הלק הפשב םינייטצמ ,דלפנזור .מ לש ותעפשה דוחיב תשגרומ םהבש
 ספדנש ,"בונישיק תויוול, :ורישב יוטיב ידיל םג ואב הלא ויתולוגס .תויטויפ

 ,ד הנש) "טסאפ דנעבא, לש תיעובשה הרודהמה ,"לאנרושז רעשידיא רעד,ב
 .(1903 יאמב 5 / ג"סרת רייאב ח ,208 "לג

 ןיא .תישירחה ותמיענב הז ריש אוה דיחי ילוא בונישיק תוערפ ירישב

 ,"םיקחש ערוק, אוה ןיא ףא .םיללחה לע תועמד דירומ וניא ,חפייתמו הכוב אוה

 -םוצמצב .םישודקה םד תמקנ שרוד אוה ןיאו םעוז וניא וליפאו וינישב קרוח וניא

 "עקר;ה רשא ,תומליאו תושירח תויוול ,םישודקה תויוולמ תונומת רוסמי םילמ
 המודא .הזמ ררושמה לש ובל תיימהו הזמ םייסורה טושהו בלגמה םה ןהלש

 אוה ןנער ,תורבקה תיב אוה ,"שודקה םוקמה, קרו םיללחה םדמ המדאה איה



 פד בונישיק תוערפ

 .םיבורמ םיתמ תסומע הלגע ,םיתמדתלגע תעסונ ןימלעה תיב לא ,וילא .ותוקריב

 םירירע .םהילע תועמד םידירומ ןיאו םיתמה ירחא םידעוצ םניא םיוולמ-םילבא

 ןיאו םהילע הכוב ןיא .תויווגה תא ונמטי ףתושמ דחא רובבו רבק ילא ולבוי

 ףא וחצרנ םהידידיו םהיבורק ןכו ,םיתמה הלא לש םהידליו םהיתושנ .םהל דפוס
 הפ הצופ ןיאו רבד רבוד ןיא .םימלוע תחונמל ואבוה רבכו ןכ ינפל רבכ םה

 יקסנאקראש ראתי ךכו .חורה תללי -- החנא עמשית םשו הפ קר .ןנערה רבקה לע

 : התיימוד תמיאבו הלבא תממדב הייוולהה תא

 טראפ ןגאוו רעד,

 טיצ ןגאוו רעד

 טראוו ןייק טגאז ןעמ

 .טינ רבק םייב

 ?רעמ רעד זיא סאוו

 ?גראק דיילטימ זיא

 רערט א טלעפ יוו

 ?גראז ןטיוט םייב

 דנילב עביל זיא
 ?טנייה טינ טעז ןוא

 ליטש אז םוראוו

 טיילגַאב רעד טרעוו

 ליפ םלוע ןא

 ? טייק ןוא דניק ןא

 סטכער ןוא סקניל ,ךַא

 ,טרא קילייה ןופ

 ,ץכערק א ךיז טרעה
 .טראוו ןייק רעמ ןוא

 ליפ םיגורה

 ,דנאה רעדרעמ ןופ

 ליטש ןעמ טבארגאב

 ..דנאנאב בורג ןיא

 ןנימדרב ןייק
 !דניירפ ַא אד טאה

 ןאד ייז טלאוו ןעמ

 .טנייה ןעזעג



 יכאלמ .ר א 58

 רערט א לאז רעוו

 ?אד ןסיגראפ
 רעמ טינ בייוו ןייק

 .אטינ דניק ןייק
 ןיילא ןיילא

 .ור וצ רע טייג

 ןייטש רעטלאקא

 .וצ םיא טקעד רע

 .דניק ןייז טגיל סקניל

 .סטכער טגיל בייוו ןייז

 דניוו רעד טעוו אד

 ."ץכערקא ןאט ראנ

 "ףליה, :םשב יתונמא"יתורפס ףסאמ 1903-ב השרווב אצי ,ליעל רומאכ

 םייחו רוטקפס יכדרמ לש "גנוטייצ סקלאפ עשידוי, :ןועובשה תכרעמ ידי לע

 םולש םג ףתתשה ףסאמה תכירעב ."גנודליברסקלאפ, תאצוהבו ץיוורוה בוד

 "תוישעמה שולש, תא םגריתו ףסאמל יוטסלוט .נ .ל תא ךשמש םג אוהו םכילע

 הספדנ תישילשה הישעמה) ףסאמה םשל דחוימב בתכ יוטסלוטש תודגא ,ולש

 ,םיריש וספדנ הו ףסאמב .(יסורה הרוקמב המסריפ יוטסלוטש ינפל "ףליה,ב

 תורפס תודלותל ירוטסיה-יפרגוילביב רקחמ ןכו הקיטסיצילבופ ירבד ,םירופיס

 הלא דבלמ .רופיס םג ףסאמ ותואב םסריפש ,ןמלוש רזעילאמ הקיתעה שידיי

 םהרבא ,שאוהי ,םירפס רכומ ילדנמ ,חפי ףסוי :"ףליה,ב ופתתשה ורכזנ רבכש

 ןהכ בקעי ,רודגיבא ןב ,יקצינבר .ח .י ,םכילע םולש ,ןמשירפ דוד ,ןיזייר

 ,(ירבעה וחסונמ םוגרת 'אוהש ,"יברעמ לתוכ,, :שידייב דיחיה וריש ספדנ ןאכ)
 ףסוי הכימ ,ךורבדשטיוואכורב .ל .י ,הפי ביל ,םולבניליל .ל .מ ,רוטקפס יכדרמ

 .ש ,ןייטשנפוה .א ,ןיול-ןמפיל ,ץיוורוה .מ .מ ,גרבניטש הדוהי ,יקסבשטידרב

 םוגרתב) ץיבשורוד .מ .וו ,וקנלורוק רימידלוו ,ץיבוניבר .ז .א ,ימע ןב ,ץיבונרשט

 .דועו (םכילע םולש

 ןיאש ,לשמל ,םירישה םג םרב ,תוערפב קסוע ןאכ יוצמה רמוחה לכ אל

 ליוו ךיא, :רישב חתופ ףסאמה .תוערפה םשורב בורל ובתכנ תוערפה םנינע

 5 'מעב רישה) 6-5 םידומעה םירסח ינפלש ספוטב .הפי ףסוימ "ןדימש דילא

 רישה יל דכומ םרב .("ןילהאוו ןופ גנוקעדטנא יד, :ילדנמ לש ורופיס תישארו

 אופיא איבמ ינא .(םיתב ינש ןב ינמודמכ) לודג וניא אוה .םימיה רבכשמ

 ןמשירפ דוד אוה ,"ןד, :רכזנה רקבמה לש ירבעה חסונה יפל תונושארה ויתורוש

 ריש התע שורחל ינא הצור, : (ד"סרת ןסינב ג"י ,ח 'בוח ,'ב הנש) "רודה,ב
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 קירי יריש/זורח לכ םערי םערו הרוש לכמ אצי קרב/הבהלו תפזו תירפג לש

 ותרקב ."הללוקמה םודסכ ברחיתו העשר לכ הלכת רשא דע/ םוהתכ חתריו שא
 החנא אוה "טנייוו טינ, :הפי ביל לש וריש .תילילש איה הז ורישל ןמשירפ לש

 תא עזעיז אל הז ןוסאש ,לארשי יריעצל וב הייוצמ הפירח החכות .הלודג

 שפוחל םחליהל םתוא ררוע אל םהיתויחאו םהיחא לש ךופשה םדהו םהיתובל

 :אוה רישל וטומה .םירז לש םתורחל םהייח תא םיבירקמ םהש העש ,םמע

 תואור ךיניעו ;רחא םעל םינותנ ךיתונבו ךינב ...ךלוהל הכב וכב ,תמל וכבת לא,

 :וריש תא ליחתי ךכו ."תולכו

 ,טולב ענעסאגראפ עשירפ סאד ףיוא טנייוו טינ,

 ןבראטשעג ןענעז סאוו ענעי ףיוא

 -- םשה תשודק לע ןנגיוא ערעזדנוא ראפ

 .ןברק רעקילייה רעיינ א

 ,טיונ ןוא טנעלע ןיא ןבעל סאוו ענעי ףיוא

 ,ןגאלשרעד ןוא טגאיראפ אנוש ןופ

 קלאפ ןופ תומולח יד ףיוא טינ ןרעה ןוא

 ..ןגארט וצ ןצראה םיא גנונפאה ןייז

 -- ףוג םוצ ןקירד זדנוא ןטייק יד ןגעמ סע

 : עיירפַא המשנ יד טביילב סע
 גנונפאה א ןטייצ ףיוא ךאנ טבעל סע

 ,זדנוא ןיא גנונפאה עיינ ,עקיטכיל ,ערעסעב ףיוא

 ,טומ ןעשידוי ןעד ,גנונפאה עשידוי יד

 -- ענייר יד תומולח עטלא יד
 טיוט רעטסכילקערש רעד ןביור טינ זדנוא ןעק ייז

 ."אנוש רעד ןמענ טינ זדנוא ןעק ייז

 םייחה תא ושדיק םתומבו אושל וכפשנ אל םישודקה ימדש ררושמה ןימאמ
 שפוח לש תומולח גוראלו רתוי םיבוט םימיל תלחותו הוקת תובבלב וחיפהו

 ברחב ולפנש םיללחל דונל אל ףאו םיתמל דופסל םיכירצ ונניא .המואל רורדו
 חקלה רתויב ןאכ רכינ .המואה תורצל םישידאה הלאל וכב אלא ,אנושה

 םישקה וירבד ןכ לעו "ינויצה. חקלה אוה אלה ,קיסהל ררושמה שקבמש
 :םמע יכרצל םירכנתמה לע םיפירחהו

 ,קלאפ רעייז דמערפ טציא ןביילב סאוו יד טנייוואב,

 קיטיינ ראפ טינ טלאה סאוו ,טנגוי יד

 ,קילג ןוא טייהיירפ ענעגייא ראפ ןפמעק וצ
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 טלעוו רעד ףיוא ליוו סאוו ,עדמערפ ראפ ראנ טפמעק סאוו

 ,ןטיירפשראפ טייהיירפ יד עלא ראפ
 ,קנארק ןוא קירדינ ןוא שיטכענק ןיילא טביילב ןוא

 "...ןטייק יד ןצראה ריא ןיא טגארט ןוא

 : אבב אופיא זמור אוה "רחא םעל םינותנ ךיתונבו ךינב, : תללקל

 טנייוואב הללק עטסכילקערש יד ענעי "וא,
 ,תוללק-החכות ערעזדנוא ןופ

 ,טכארבעג זדנוא טאה סאוו השורי עטסגרע יד
 ."! תולג רעד ןזאלעג זדנוא טאה סאוו

 תאש ,ןכמ רחאל ךורב .ל .י רקוחהו רפוסה אוה ,ץיבוכורב .ל .י םג

 :םשב ,ידיי ריש ןאכ סיפדה ,ליעל ונרכזה בונישיק תוערפ לע ירבעה וריש

 : הדוותמ אוה ובש ,"ןטאש ןיא,

 םוטש ןוא קיטולב ןוא ןסירוצ זיא ץראה ןיימ,

 ; םורא טנעלע ןוא קנארק"טיוט רימ ךיז פעלש ךיא

 ,טכָאנ ,ָךַא ,זיא גאט ןיימ ;רענרעד לופ זיא געוו ןיימ

 טכאז ךאנ ךיז טפעלש'ס יוו ךיא ליפ רימ רעטניה ןוא

 ."ךיא רעטלעפאט ןיימ .רבח רעקיבייא ןיימ

 :רישה לש ונינע םג אוה ,ושרעמ ותוא הוולמה ,הרמה תולגה ,רוחשה לצה

 .פא זאל עגרַא ,ןטאש רערעטצניפ ,ָא

 .פאק ןיימ ןענייוו ןופ ןיוש דנילב זיא'ס

 ,דנורג םעד ףיוא זיב ,ךא ,לאווקנרערט ןיימ ןקורט זיא'ס

 ,דנואוו ןיימ ןופ רעמ טינ טולב ןייק ןיוש טפירט'ס

 ,םוטש ןוא רעטצניפ ןוא טרענייטשראפ זיא ץראה ןיימ

 ,םורא טנעלע ןוא קנארק-טיוט רימ ךיז פעלש ךיא

 ,רימ ןיא טסיוו ןוא ןבראטשעג ץלא זיא'ס

 .'! ריד ראפ טינ רערט ןייק ,טינ ץכערק ןייק ןיוש באה ךיא

 וללכב רישה, :רז ריש לע ןמשירפ בתוכ "ףליה, לע תרכזנה ותרקבב

 לצא הלאכ םיריש .רתויב ירוקמ ונניא ןויערה יכ םא ,ידמל םשור השוע

 וב םינשנ םיזורחה קרו הלק רישה תפש .רתוי הברה הפי םילוע ריילדוב
 ."תודחא םימעפ

 תוערפה תריש תא םתוח אוה ןיא םרב .1903 יהלשב אצי "ףליה, ףסאמה



 1 בוגישיק תוערפ

 תורפסה יצולחמ ,טריוו .מ םסריפ בונישיק תוערפל הנשה תפוקתל .שידייב
 יבובלה "גאט,ב "קיטייוו רענעגייא ןיימ, :ריש ,היצילגב תינרדומה תידייה
 לש ותכירעב 1904-ב תאצל לחה הז ןותע .(ד"סרת רייאב ב ,9 'לג ,א הנש)
 ותאצוה ימזויב היהש םג אוה) טריו לש העובקה ותופתתשהבו רדב םושרג
 יכ ,היצילגב ספדנו בתכנש ,בונישיק לע דיחיה רישה והז .(הז ןותע לש
 לחה "הפצמה, םג) תידייו תירבע תונותע םש העיפוה אל תוערפה ימיב
 רעווענעשיק רעד וצ,) הנשה תפוקתל הרכזא ריש והז .(ד"סרתב עיפוהל
 ובאכ תא ררושמה אשנ המימת הנש .םיירגוסב רמאנש יפכ -- ("טייצראי
 : התע וליאו .הצוח ץרפתה אל המב רסוחמש ,ובלב

 ןראוועג ןיוש ליטש זיא קיטייוו רענעגייא ןיימ.
 דניק א יוו טגיווראפ םיא באה ךיא

 ,ןטלאהאב ףיט םיא רעניימ טסורב רעד ןיא באה ךיא
 ...דניצ א ןרערט יד ךיא גנילש ליטש

 רועיש א ןא תורצ יד

 ,רעדירב עניימ גנאל ןיוש ןגארט ןוא ןעדייל סאוו

 ...טייק יד ךאנ ךיז טימ ןפעלש סאוו

 ,ןגיוא יד ןופ ייז טניר סייה טולב ראנ -- ןרערט טשינ
 ...דייל ןופ ןיוש ייז ןענעז קנארק ןוא

 ,ןצפיז ערעייז טימ טפול יד זיא לופ ןוא

 ..טפאזעגנא טולב טימ לופ דרע יד

 ,טלפייווצראפ המשנ יד ,ץיה ןיא זיא פאק רעד

 .טפארק ןא ןוא חוכ ןא זיא ץראה סאד

 ,ןגאלק ךיא לעוו ייז ףוא ,ןענייוו ךיא לעוו ייז ףיוא
 ...לאווק א ןרערט טימ ןסיג ןוא

 תוכיא ערעטיב טימ ףיוא לוק ןיימ ןביוה ןוא

 ..לארעביא טאג וצ ןפור ןוא

 ,עמיטש עטלפייווצראפ ןיימ !טאג וצ ןפור ןוא

 .דניוו רעד ןגארטראפ םיא וצ טעוו

 ,ןרערט יד וטסגייווש סאוו םלוע לש ונובר

 '? דניק ןייד ןלעווק יוזא טזאל ןוא

 "גאט,ב ספדנש ,"הלאש א, :רישה יזורחמ הלוע תילכתב תרחא המיענ
 "ריש הז ןיא .םהה םימיב איצוהל ליחתה ץיבוניבו ןואילש ,יגרוברטפה

 איהו תורירמ השודג ,הנונש הריטאס ,םיזורחב ןוטיליפ םא יכ ,הרכזא
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 -- בונישיק יגורה ימותיו תונמלאה ,םיללמואה בצממ המוגע הנומת תרסומ
 "ענעדיא רעוועינישיק א, :המיתחה הייוצמ ןוטיליפה לע .םורגופה רחאל הנש
 ררושמה ליכשה םוקמ לכמ .םירפוסה דחא רתתסה וז המיתחבש רשפאו

 .הנמלאה ייחמ הנמאנ הנומת רוסמל ינומלאה

 ,אתינורטמ :הלעמה םורב השאה התיה דוע ,ג"סרת ,דקתשא לש חספב
 םיכרענ ויה התיבב םירדסה .בל תחמשב גחה יכרצ תא הניכהש ,תיב תלעב

 -- איה .רדסל בסה ךלמכ -- הלעבו ,םוחו רוא אלמ תיבה ;רשואבו הוודחב

 .הרשאל ץק ומש תוערפה .לגלגה הילע ךפה הנהו .םיכיסנ םידליהו ,הכלמ

 הנמלא התע איהו ,םידודשו םיכומ םידוהי ליצהל אציש תעב ,גרהנ הלעב

 ןכו םליענהלו םשיבלהל ,םסנרפל הילעש ,םינטק םימותי העבש םע הבוזע

 וחלשו םינוממה הילע ומחירו תוערפה רחאלש ןושארה חספה גחל .םכירדהל

 הלבקב .תוצמ תייפאל חמק ,לוכיבכ "דובכ ךרד,ב ,אחספד אחמק הל

 תא רתי"-באכב שיגרהל הליחתה ,"אינע אמחל אה,ל חמקה תבדנ תא

 תיב תלעבמ ,דקתשא חספ תמועל התע םיאלפ התדירי תא ,התולפשו היינע

 תינצבק ,הממוש הנמלא התע איה הכפה הלעב תרטע לייח תשאו הבושח

 תורמ תועמד -- תוגופה אלל היניעמ תורגינ ולחה תועמדה .די תטשופו
 ,הידיב האשנש חמקה קש לע ודרי ,ףרה ילב תוגלוזה ,תועמדה הלא .תוחילמו

 תוחולמה תועמדהמ בטרנ חמקה .תוצמה תא תופאל היפאמה לא הכרדב

 תוחולמה היתועמד וצימחה ילואש ןויערל תצלפתמ "בונישיקמ הידוהיה,ו

 .תוצמה תייפאל וב שמתשהל ךכ לשב הל רוסאו חמקה תא

 ,יריטאס ץקוע הלוכ לכש ,תוצמח לע ודריש תועמדב הכורכה וז "הלאש,

 "שדוקה להק,ל אלא ,דבלב הארוה ירומו םינברל קר אל איה החולש ץחכ

 התיהש ,"הלאש, התוא ("הלאש א ןגערפ,) לואשל אופיא האב איה .ולוכ

 אוה רישה .תוערפה ידודשל תובדנה ףככ תקולח יכרד לע תרוקב םושמ הב

 התדיריב םג ,םרב .הל רמה םיהולאש ,חור תשקו הללמוא השא לש גולונומ

 ,ךכב הינפ תא ריחשהל םינפ םושב הצור הניאו הכרע תא תעדויו הריכמ איה
 .םיכרצנה תמישרב המש תא ומשריו הרובעב וגאדי "אחספד אחמק, יאבגש

 דילגה אל דועש עצפהו השפנ תגות תא תאש רתיבו שדחמ ררוע הז לכ
 איהו בורקה הרבעב הרשע ימי םילוע הנורכז לע .תינשב םד בז ליחתה

 איה ןיא םלוא .הידורמ ימיו הינע לע רפסת רמ בלב .הבל ןוגי תא החישמ

 יוטיב ידיל אב ךכבו ןיד קודיצ ןיעמ רישה ירוט ןיב בשנמ ןכש ,תננולתמ
 :ואולמב רישה ירהו .יגרטה הבצמ

 ,עט'תיבה-לעב א ןעוועג ןראיאראפ ןיב ךיא.
 ,ןגאלקאב וצ טאג ףיוא ךיז טַאהעג טשינ

 ,ךעלדיינק יא תוצמ יא !טניג סטוג רעוו -- חספא
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 ..ןגאז וצ סאוו ןאראפ -- ,דעמ יא ןייוו יא

 ןסעזעג רעניימ זיא טעב"בסיה ןייז ףיוא ןוא

 .ךלמ א ,הררש רעתמא'נא יוו טקנופ

 ,עלא זדנוא ףיוא טורעג הניכש יד טושפ טאה'ס

 ...ךאליירפ ןוא קיטכיל יוזא בוטש ןיא

 ןראוועג המוהמ א םיצולפ זיא ווענישיק ןיא

 ...ןדיא טעוועבאר ןעמ טע'גרה ןעמ
 !ןפארטעג דלאב ליוק יד טאה רימ ןוא
 ...! [דירפוצ ךימ טזאל ,טינ טגערפ -- סאוו ןוא יוו

 ןגנאגעג רעניימ זיא סנגראמירפ :ראנ סייוו ךיא

 ,טכַאנ זיב סעקפוקאפ ךאנ סאג ןיא

 ןאמ ןיימ סעקליסאנ ףיוא רימ ןעמ טאה דלאב ןיא
 ..טכארבעגפא קירוצ ןטיוטַא
 סעפע ןעוועטאר רע טאה טלאוועג זא ,טגאז ןעמ

 ,טיילק א ןדמערפ א ייב ,סאג ןיא

 אמתסמ אלימ ;טינ ןבעל'כ ןיילא סייוו כ

 ,טיוט רעד ןעוועג טרעשאב םיא זיא

 ןביילב ערעטצניפ א הנמלא ַא רימ ןוא

 -- עניילק ךעל'םימותי ןביז טימ

 ,ןדיילק יא ןזייפש יא ךיא זומ ןעמעלא ןוא

 .ענייא ךיא ,דומילדרכש ןלאצ יא

 ,ןצראה ןפיוא זיא רימ יוו ,ןייטשראפ ןיוש טנעק ריא

 ! םיאנוש עשידיא ףיוא -- טרעדניצ ַא

 טש'רמולכ ,טקישעגניירא רימ טאטש טאה תוצמ ףיוא

 ! םינפ סאד טינ טמאלפ יוו -- דובכ טימ

 ,עינראקעפ ןיא לעמ סאד קידנעגארט ןוא

 -- ןרערט טימ ןצנאג ןיא ןשאוואב ךימ ךיא באה

 ,פאק רעד ןגארטוצ ,רעטיב ןצראה ןפיוא

 .ןרעלקאב טינ ךאז ןייק ןעק ךיא

 ןעניר'ס יוו טינ קרעמאב ,ןייוו ןוא ךיא ייג יוזא
 .ןרערט ענעצלאזעג יד לקעז ןיא

 ,תוצמ ןקאב ןופרעד ךיא געמ יצ ,ךיא גערפ טנייה
 ."..? ןרעוו קידצמח טינ סע ןעק יצ



 יכל למ .ר ,א 4

 לכרצל לבקתנש ,ףסכ תקולח לע הייובח תרוקב רומאכ ללוכה ,רישה

 "וינה "לאנרושז רעשידיא רעד,ב ספדנו רזח ,םלועה יבחר לכמ םידודשה

 לע הקירמאב םג וננואתה ןכש ,(ד"סרת רייאב ז ,257 'לג /ה הנש) יקרוי

 ורקיב ,רכזנה ןותעה לש תיעובשה ותרודהמ ,"טסאפ דנעבא,בו הז ןינע
 יתקתעה ףא הז ןותעמו -- ףסכה תקולח לע םינוממחו תויבגמה תא השק

 ,יקסנאילסאמ לש "טלעוו עשידוי,) םייאקירמא םינותע המכב .רישה תא

 לע םיריש וספדנ םהבש .,(םירחאו "רעירוק רעשידוי, ,"דלארעה רעכילגעט,

 ידי לע ורסמנ םהש ךכ לשב ,התע שמתשהל ירעצל יתלוכי אל ,תוערפה

 .םוליצל תוירפסה

 ה

 אוה םתובישח רקיע ,םימדוקה םיקרפב רבוד םהבש ,תוערפהייריש
 תא םה ואטיב ןכש ,לודגה ןוסאה תא םיפקשמ םתויהב ,ירוטסיהה םכרעב

 םהמ םידחאל .בונישיק חבט לע םעה תועמד ורצאנ ףא םהבו םעה תושגר

 !וריש םללכבו ,הלא םג םלוא .םויז םעוה אל םויה דעש ,יתורפס ךרע םג

 םעזה יריש ,קילאיב ירישכ תימואל הריש לש הגרדמל ועיגה אל גורפ לש

 תובבלה תא ועזעיז הלא .םיאבה תורודהו רודה לע ועיפשהש ,םיירוטסיהה

 ונרודב תובבלה תא ,תוערפבש המיאה-יוטיב דוהב ,םיעזעזמו בונישיק ימיב
 יתוחא,ש םשכ ,בונישיק תוערפ לש תיסאלקה חהרישה איהו םיאבה תורודבו
 םינומשה תונש תישאר תוערפ לש יסאלקה רישה אוה ג"לי לש "המחור

 .תימורדה היסורב

 ,משירפ דוד ונממ םשרתה .ותעפוהב "הטיחשה לע, םשור היה לודג

 המכ .שידייל ונממ תורוש המכ םגרית ףאו וכרעב גילפהל ןושארה היהש

 םד תמקנ ,תאזכ המקנ, :וא ,"דימ עפוי -- קדצ שי םא, :ןוגכ ,רישה יזורחמ

 םהב שמתשהל םיברמו ףנכ"תורמיא ושענ דועו "ןטשה ארב אל דוע ,ןטק דלי

 ספדנו ג"סרת רייאב בתכנ "הטיחשה לע, רישה .תירבעה הקיטסיצילבופב

 :םשב ספדנ רוזנצה לש ויטעב .(53--47 'מע ,ג"סרת רייא) א"י ךרכ "חולשה,ב

 ךרענ "חולשה, .רישה תחיתפמ וחקלנש תובית ,"ילע םימחר ושקב םימש,

 ,"ףסאיחא, תאצוה הנכש םג םשו רנזולק ףסוי וכרוע בשי םשו השרווב זא

 רישה תא .(ןלפק רזעילא זא היה ףסאיחא להנמ) "חולשה, תא האיצוהש
 תוארל ילב ,הסידואב קילאיב בתכ "הטיחשה לע. :בונישיק ימיא לע ןושארה

 ותשוחתב םימיאה תא האר אוה םרב .הגירהה ריעב תועווזה הזחמ תא ויניעב
 .תיאּובנה ותוזחבו תיטויפה

 ,א קלח "הלואגהו היחתה תארקל יכרד, :ורפסב) רנזולק ירבד יפל
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 איצוהש אוה) סקאז הימחנ יאשרווה רוזנצה לא ןלפק הנפ ,(155--154 'מע

 דודו ןמרדור חספ לש ירבעה םמוגרתב ןייטשנרב ןורהא לש "עבטה תועידי, תא
 "ןכוסמ, ריש אורקל וליפא דחפ סקאז םרב .סופדל רישה תא ריתיש ,(ןמשירפ

 וריתה הלהו ,גרוברטפב יודנל רמומה ,ישארה רוזנצה לא ןלפק הנפ זא .תזכ

 תא ףילחה םג יודנל ."הטיחשה לע, :םשב ארקיי אל רישהש ,יאנתב .סופדל
 יוניש) "רתומ ימד, :רחאב רתויב ףירח ויניעב הארנש ,"ןזרג ףנה, :ףוריצה

 .(קילאיב לש ותעד לע השענ יונישהש דומלל ןתינ ןאכמו רישב רתונ הז
 ץרפ ונממ עפשוה דציכו רישה לש זעה ומושיר םדוק ונרכזה רבכ

 ריעב, השעש ותוא תמועל ריוחמ הז םשור םרב ."סוטיט לא, :וריש רוביחב

 ,"בורימנ אשמ, :םשהו למס השענש דע ,לודג הכ ומשר היה ןכש ,"הגירהה

 םיבר ואר ןכש ,םשורה תא לידגהו ריבגה דוע ,הליחת רישה ארקנ ובש

 ןיבשושה ,ץ"כ ןויצ ןב .ח"ת תוריזגו תוחיצרל רישי ךשמה בונישיק תוערפב

 רישהש ויצמאמ לשב ,הדות םיבייח ונא ול רשאו ,ולש "ןמזה,ב רישה םוסריפל

 "םינזאמ,) "בורימנ אשמ, לע ויתונורכזב רפסמ .הפורט העש התואב רוא הארי

 "ראודה,ב ספדנו רזח רמאמה .ג"צרת תבטב ז ,טכ--חכ 'לג 'ד הנש ,יעובשה

 ןויצ ןב לש "תונורכז,ב םירבדה רוציק .ג'צרת טבשב ז ,ב"י 'לג ,ב"י הנש
 :(136--133 'מע ,אורק ךורב לש ומוגרתב ,ביבא לתב התע הז ואציש ,ץכ

 הביבסה לכב לודג םשור רבדה השע ,המיאופה ובו "ןמזה, לש ףסאמה אצישכ

 התשריה הרוזנצהש ,רבדל וממותשה םיבר .םוחתל ץוחמו םוחתב תידוהיה

 יתלביק .םשפנ לע ודמעיש ,םידוהיל האירק הב שיש ,וזכ המיאופ סיפדהל

 : הזב ליחתמה ,השרוומ בתכמ יל בתכ רנזולק ףסוי ר"ד .הדות"יבתכמ הברה

 רבד ארק אל םלועה תורפסבש ,ףיסוה ןכו "הייקשל אתוביטו הירמל ארמח,

 ריבכ םשור וילע התשע אל תימלוע הלודג תיתורפס הריצי םושו הזל המוד
 לע ול רפיסו הגירמ ץכ ןויצ ןבל ול בתכ בויבט .ח .י ."בורימנ אשמ,כ

 .םיארוקה לכ לע המיאופה התשעש לודגה םשורה

 ,הרוביח ןמזב ויבתכמב הל ארק קילאיבש יפב ,המיאופה וא ,רישה

 ררוע ,תירישה ותריצי לש תוגספה תחאל םישולשה ןב ררושמה עיגה ובש

 וילע בתכ לשמל ןמלרפ .ש .רתויב תובהלנו תויבויח תורוקב תובוגת אופיא

 .1 .ח לש השדחה הריציה, :(ד"סרת זומתב א ,ח"" 'בוח ,ב הנש "רודה,ב)

 רישה ."תירבעה הרישה רזנל תחא רהוז ןבא הפיסוה 'בורימנ אשמ, קילאיב

 םשל עסנ אוה .הגירהה ריע ,בונישיקב קילאיב ימשר יפל עודיכ בתכנ

 יטרפ תא רוקחל, ,הסידואב םיינויצ םינקסעו םירבע םירפוס לש םתוכאלמב

 ליבשב תטרופמ האצרה םשל עמשיו הארי רשא לכ תא םושרלו תוערואמה

 זורכה הז ,"םירתס תליגמ,ל ואובמב בתוכ בונבודש יפכ -- "ברעמבש וניחא

 םותח קילאיב םג רשאו םעה-דחא ידיב רבוחש ,תימצעה הנגהה ןוגריאל
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 .(ריבד תאצוה ,"םעה דחא יבתכ לכ,ל סנכנו "הפוקתה,ב הנושארל ספדנ) וילע

 :רמוא ,ג"סרת זומתב בתכנש ,רנזולקל יפרגויבוטבאה ובתכמב ,ומצע קילאיב

 "םורגופה תיירוטסיהל רמוח ףוסאל תחא הדוגא תאמ ןאכל יתחלשנ ינא,

 .(געק 'מע ,א קלח קילאיב תורגא)
 אצמ דועו 1903 יאמ תישארב וא לירפא יהלשב בונישיקל אב קילאיב

 םירובשה תיבה ילכ ,םיסורהה םיתבה -- תוערפה תובקע לעשו לעש לכ לע

 ,הגירהה ריע תובוחרב ררושמה ךלהתה תוחוקפ םייניעב .תוחרופה תוצונהו
 אוה .ובל תמושת תא ררועל יושעה ,רתויב טועפו לק טרפ ףא חפקל אלב

 תא רקיב .םישודקה תורבק לע חטתשהו תונברקה יפמ תויודע הבג ,שרדו רקח
 םע הארתה .םיעורקה הרותה ירפס יליוג תא ףטילו םיממושה תסנכה יתב

 םשרו םע יטושפו םילעופ ,םיתב ילעב ,םיטנגילטניא ,םיליכשמ ,הליהקה ישאר

 רמוחה תא ףסאו חבטה יטרפ תא םשר אוה .הארו עמש רשא לכ רפסב
 תונותעב תוערואמה יטרפ ומסרפתנ םייתניב .ודבעל קיפסה אל לבא ,ירוטסיהה

 ידכ וב היה אל קילאיב ףסאש רמוחהו ולוכ םלועב תיללכהו תילארשיה
 .ולוכ םלועב םיאנותעו םירפוס ידי לע הרייטצנש העווזה תנומתל ףיסוהל

 ,קילאיב לש הלא ויתומישר תא "םירתס תליגמ,ל ואובמב ,בונבוד ריכזהב

 תעיסנמ הטילפל ונל ראשנ דחא רבד לבא, :רמאו ףיסוה ,סופדב ואב אלש

 אשמ, :הנושארה התאצוהב) "הגירהה ריעב, :האלפנה ותריש איה ,קילאיב
 םיליהבמה םירופיסה לכמ קומע רתוי םשור תובבל יפלאב הריאשהש ,("בורימנ

 ."םיתעה יבתכ לש

 םרב .הילע ףיסוהל ןיאו "הגירהה ריעב,  רישה לע הייוצמ המוצע תורפס

 זא דע ועמשנ אל םתומכש ,רישבש החטהה ירבד לע םירבד תצק ןאכ

 דרומהו ץרפתמה ,םעוזהו באוכה ,ונלש "ימואלה רוגיטקה, ,ג"לי םג .ונתורפסב
 רתויב םיעזעזמה וירויצב םג הלאכ םיפירח תוצרפתה"ירבדב אצי אל ,לודגה

 "םי תולוצמב. :ותרישב תקתוש הניכשה םג םאו .ונלש היגולוריטרמל ולש

 ילושב ררושמה ריעמ ,"ףלד ףא העמד ףא הדירוה אל םלועמו, איה תמליאו

 אל המכ, :רמאו הנע ,םטשלדנמ ל"א םכחה ינפל הזה רישח אבשכ, :רישה

 ןיעמ דרויה ,העמדה ףלד ומצעב אוה יכ ,עדוי ונניאש ,ררושמה שיגרמ אלו ילח
 הרעה התואב ג"לי ףיסומו ."-- -- -- 'ןהה תויקנה תושפנה ןדבא לע ץראה

 הלא םירבד, :(טמש 'מע ,דחא ךרכב ריבד תרודהמ ,הריש ,ג"לי יבתכ לכ)

 ןיאו םה לבה לש םימוחנת ןכא .תעדבו המכחב ורמאנ [םטשלדנמ לש]

 תעדל 'ץראה ןיע,ב תעדו ןובשח היה וליא יכ ;ןנואתמה לש ורעצ גיפהל םחוכב

 אורבל אלו הלאכ בצע ירבד תושעל אל הל היה ,השוע איה רשא ,הישעמ תא
 ןיבמ אצויה 'העמד ףלד, רותב םהילע הכוב שפנ"רמ ררושמ ךכ רחא הל
 ,-- -- -- היסיר
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 תויונערופה תחא לש תיטויפ הקינורכ איה "הגירהה ריעב, המיאופה

 הירויצבו הייוטיב זועב .הנורחאה האושה תונש דע ונימי ירבדב רתויב תומויאה
 לע םירישהו תוקינורכה ,תוניקה ,תוחילסה לע איה הלועו טעמכ םידירחמה

 .תורודה לכב ונתמוא לע ואבש תויונערופהו תופידרה ,םימדה יחבז לעו תוריזגה

 תצקמב המודה ,ח"ת תוריזג ימיב הרבוחש ,ך"שה לש "הפיע | תליגמ, ךכ

 רובידה תא יתבחרה רבכו -- תומויאה תוטיחשה ירואיתב "הגירהה ריעב,ל

 ידוהיל הנשה רפסב ח"ת תוריזג ימשר :ירמאמ האר) רחא םוקמב ךכ לע
 לש "הפיע תליגמ, איה ,ףצקב םילג הכמ ,רעוס םיכ .(אי--י ךרכ הקירמא

 רעצה לכ ,תובהל-תובהל תטלופ איה היתוצילמ םרזבו הנושל ףטשב .ך"שה

 יליוג לא קירה הלא לכ .רבחמה לש ובלב ורבצנש ,תורירמהו ןוגיה ,ןובלעהו

 ומע תא שטנש /ה לע תונלבוק שודג ,םעז ריש םג איהש ,הליגמ התוא

 ."ומב ללעתהל םיזחופו םיקיר,, ידיב וינב תא רסמו

 תורפסב "הגירהה ריעב, ןיעמ ח"ת תוריזג לע תורפסב איה "הפיע תליגמ,

 תא "תועמדה רפס, ורוביחב דלפנרב ןועמש ךישמה וליאו .תינרדומה תירבעה

 "הגירהה ריעב, תא עבוק היהש יאדו ,ונא ונימי דע ונלש תועמדהיתעירי

 םעזה תפש ןכא .שדחה ןמזב המואה לש היגולוריטרמל רתויב ץרמנה יוטיבכ

 ברקב "הפרוצו הלכוע, וז םלוא .ג"לימו םיאיבנהמ קילאיב לביק החכותהו

 :ותמישרב ,"הגירהה ריעב, לע יקסבשטידרב רבדב ולש יוודהו ומעז

 --דעק 'מע ,דבוע םע תאצוה ,דחא ךרכב ב"ימ ירמאמ לכ) "ותסב םירמזמ,

 עטקב יקסבשטידרב חתופ ותמישר תא .הז רישו ג"לי ןיב ןיכומיס שרד ,(העק

 וקא אל/תחנו החמש רישא אל זא ינמ,) "רחשה תולעב, :ג"לי לש ורישמ

 ןוארד םולחא/תחצינ תודבע רישא ,רמ םוי רישא/שפוחל ליחוא אל ,רואל

 בירל ארוק ררושמה !םלוע ןוארד רישא, :רמואו ("שפרו טיטבע ,םלוע

 ו יננה ןנוקמ םא יכ ,ררושמ אל ,יל חנה .ומע ייחב תחנ-יאו ומעב למע האורו

 םע דר םבל רשא ,םישנאה בטימ ,םיררושמה בטימ !רמז דוע ףיסוא אל

 יללח רעצו תורודה תקע תא ושיגרהש הלא ,םמע יריסאו םמע יקנוחמ
 "..םינבה ןובלע תא תובאה ןמ ועבתו תובאה ישעמ לע רגת וארק ,תורודה

 ,השדחה תירבעה תורפסה לע םש וירוהרהב ךישממ יקסבשטידרבו
 ןיא ,וניתורצואכ ןיא ,וניהולאכ ןיא :תוימואל תוחבשו תימואל הלהת האלמ,ש

 ולש וז המיאופ שרודו ,קילאיבל ןאכמ עיגמו "ונייח יקוחכ ןיא ,ונרסומכ

 ,הפוליחל ללהמ-תדימעמ ונתורפס ותעדל הרבעש הזופרומטמה םשל רמוח ןימכ

 ,'הגירהה ריע, ןברוח לע 'ימואלה ררושמה, ןנוקמשכו, : הפירחו תצרמנ תרוקב

 לע וגרהנש םישודק אל ,המדאה ןמ ונילא קעוצ םמדש ,םיללחה לע ןנוקמ

 אוה ,-- -- -- 'םניח יללח, ,םיללח םא יכ ,םהב אוה האור -- םשה שודיק

 תשרופ המילכו באכ רצועמו, דע "יחא םכילע יל רצו, ןמ םיזורחה תא טטצמ
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 םירסיימה ,םירטוש"םיימואליםירפוס ואובי וז העשבו !השוב,, :ףיסומו "השובו

 םע לכ לש םיהלא .םימעה ראש לש םתניכשמ התנתשנש לע השק התוא

 וינב לע ומעז תא ךפוש לארשי לש םהיהולאו ,ויביוא תא שובכל וינפל ךלוה

 ."-- -- -- ויאיבנ יפ תבלב םתוא חיכומו וידבעו

 הנושאר הגרדממ תיטויפ-תיטילופ הריצי עודי ןבומב אוה "הגירהה ריעב,

 עשידוי,ב) "תוערפה תורפס, :ורמאמב רישה תא תובשחמילעב רידגה ךכו --

 להקיהל םעה לא ררושמה לש טספינמ ןיעמ הז היה .(ןלהל ריכזאש ,"קלאפ

 םקנתהל ,םהיתויחאו םהיחא ,םהיתומאו םהיתובא לע ןגהל ,שפנה לע דומעלו

 יזורח .שפנ זועבו הרובגב םשה תא שדקלו המואה דובכ םירהל ,םהיביואב

 תא ולשיח ,קילאיב לש ומעז שאב םילשוחמה ,"הגירהה ריעב, לש הדלפה

 בונישיק רחאל וצרפש תוערפב .הרובג חור םהב וחיפהו היסורב רודה יריעצ

 תופעלז תפוס ןיעכ ורבעש ,םירע ראשו הסידוא ,רימוטי'ז ,קוטסילאיב ,למוהב

 םידוהיה דוע וסנ אל רבכ ,ו"סרת--ג"סרת תונשב היסורב לארשי תוליהק לע

 ושגפ םא יכ ,"םיריזח תואלכמ ,תוארחמ יתב,ב ואבחתה אל רבכו םיערופהמ

 .בל-ץמואב םהיתויחאו םהיחא לע ונגהו קשנב םיערופה םיפחיה תא

 בונישיק תוערפב םג םשו הפ וממוקתה תומושר ימשור לש םהירבדל

 םתוא המש ףאו םיטעמה םיזעונה תא הרזיפ הרטשמה םרב .םיערופה דגנ

 ,ג"ישת ,ג 'בוח ,"עובמ,) "ירוטסיה ףקשב בונישיק השעמ, :ורמאמב .רסאמב

 הרובגו הנגה לש תונויסנו תודבוע המכ ןיטשרפוק .ל איבמ (343--336 'מע
 לכ אלש ,תודיעמ םגו שארה תורעש תורמסמ תודבועה .בונישיק ידוהי לש

 םודרקל םראוצ תא וטשפ םלוכ אלו בל יגומו םינדחפ ויה םידודשהו םיחצרנה

 ייוליג לע דומעל תונמדזה התיה אל קילאיבל, :ןיטשרפוק רמואו .ןיילתה

 ,התע תומסרפתמה קילאיב תומישרב ןכאו ."םורגופה תעשב תודגנתהו הרובג
 הרובג לש םייוליג םג אוה ןייצמ ,בונישיק ידוהי לש תויודעה תייבג תרוצב

 ,תנגרואמ הנגה ןאכ התיה אל ןכש ,םידדוב םירקמ ךא ויה הלא םלוא .תידוהי

 .םירחא תומוקמב בונישיק רחאלש תוערפב רבדה היהש יפכ

 ,ןאבישורק ררוצה שפנב יקסבשד סחנפ לש ותושקנתה התיה "תינזיטרפ,

 יארחאה אופיא היהו םידוהיה לע לפנתהל ותיסהו ןומהה תא הסיש ונותעבש

 היה אוה .המקנ לש טקא היה יקסבשד השעמב .בונישיק תוערפל רישיה
 .םד לאוגו טפשמ שרוד שי יכו רקפה וניא ידוהי םד יכ ,הארהש ,ןושארה

 ןושאר תוא היה הז השעמ לבא החילצה אל ןאבישורקב תושקנתההש ףאו

 .הנגהו תוננוגתה ,המקנל

 ןוגריאל "הגירהה ריעב, :ורישב קילאיב עיפשה "קסבשדמ תוחפ אל

 הז רישב םיאור ןידבו ,תידוהי תוממוקתה לש הינציגנ תישארלו הנגהה

 :תוערפה רוד יריעצמ דחא .היסורב תימצעה הנגהה תריציב וחנוהש תודוסיה
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 :םשב ,המישר קילאיב לש םיששה לבויל שידקה ,ץ"כ יכדרמ ר"ד חונמה

 תא חתופ אוה .(ג'צרת טבשב ח"כ ,קילאיב ןוילג "ראודה,) "הנגהה ירצוי.
 קילאיב ידי לע רצונש ,לודג דחא לעפמ לע הזב תוארהל ינא הצור, :ורמאמ

 הטשפו ולש םעזה ירישמ האצותכ םלועל האב רשא ,תידוהיה *הנגה,ה איהו

 הרצקב ראתמ איהש רחאל ."ןמזהו םוקמה תופילח יפל ,תונוש תורוצ השבלו

 יוטיב לע זא ועמשנש תרוקבה ירבד תא ריכזה "הגירהה ריעב, םשור תא

 וסרא, :רמואו ףיסומ אוהו .המיאופ התואב םייוצמה .םיהלא יפלכ החטהה
 "םיבכמה ינינ, בל בישה םעזה ררושמ .םידוהיל םייח םסל ךפהנ קילאיב לש

 תילארשיה המזיהו תימצע הנגה לש תויורדתסה והדסונ םשו הפ .םהיתובא חורל

 רחאל םידוהיה לש םהישאר לע וללוחתהש תוערפב .היחתל הבשו הששואתה

 לעו םשפנ לע ודמע אלא ,"םיבלכ תתימ, םיחאהו םילעבה דוע ותמ אל הז

 ררושמ .םירובגב םיללח ולפנ וא ,םהיאנושב וגרה ,םהיתויחאו םהיתושנ דובכ

 תוממוקתההו הנגהה רצוי ,הליחתמ הזל לליפ אל שיאש ןפואב ,השענ םעוה

 ,-- -- -- תירבעה

 -- יודה | ובלב ררושמה אשנש האשונו המיאופה תביתכ ויהו

 ותואמ ויבתכמב .ול חוורו התוא םייס ךא  .רתויב הדבכ | הקעומ
 בותכל הברמ אוה הז םוקמב .דיזרחאלכ אלא המיאופה תא ריכזמ אוה ןיא ןמז

 אלש אוה םערתמ ףאו ודיב רבטצנש ,יטסיטטסהו יתדועתה רמוחה לע

 .ודוביעו רמוחה ףוסיאב ותדובע רכש -- ףסכה רתומ ול ומליש

 .תילילש התליחתב התיה תיטויפ הריציכ "בורימנ אשמ, לע הבוגתה

 זא ליחתה בולוקוסש ,תימויה "הריפצה, לש תיעובשה תיתורפסה הפסוהב

 :םשב םתחש דחא תאמ "ונתורפס, :םשב תרוקב"ירמאמ תרוש האב .איצוהל

 שקיבש ,רקבמהו ,ד"סרת "ףסאיחא חול,ל שדקוה ןושארה קרפה ."רקבמה,

 ךתינ דוחיבו "חול,בש רמוחה בור תא לטיב ,תרוקבב שדח רבד עימשהל

 ותואב קילאיב לש וריש לע םג .הפיה תורפסה רודמ לע ינלטקה ומעז טבש

 םע, רישה ףא, :וזכ הרוצב וטפשמ תא וילע ץרחו הרימחמה ודי הטנ "חול,

 ונררושמש ,תופיה ויתולמב םא יכ םעפה ןייטצמ ונניא קילאיב .נ .ח לש 'שמש

 "בורימנ אשמ, לע אוה ןד וז תרוקביתרדיס לש ינשה קרפב ."ןהב רישע הזו

 הפסוה) תונוילג השולש ינפ לע ןאכ ערתשה "רקבמה,ו תיטתסא הניחבמ

 םצעל החיתפ אלא השעמל םניא הלא םיכשמה ףאו -- (55 ,49 ,43 תונוילגל
 "וקבמה, קיפסה רבכ םיכשמהה תשולשב םרב .עצמאב הקספנש ,תרוקבה

 הריציכ התוספא תא "חיכוה,ו החותינ ךות ,המיאופה לש הכרע תא לטבל
 .תיתונמא

 וניתועמד דאנ תא רישעה קילאיב .נ .ח, :הלא םילמב תחתופ תרוקבה

 "בורימנ אשמ, :םשב המיאופ ונל איבה אוה .ויזנג תיבמ איצוהש ,השדח העמדב
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 -- הריהזמ םגו השדח העמדב וניתועמד דאנ תא רישעה יכ .(ג ףסאמ "ןמזה,)

 יהוז -- הפי המיאופב ונתורפס תא רישעה םג םא לבא .קפס לכ ןיא הזב

 הנורתפ תכמסהו הלאשה תדמעה ,החיתפה םצעב ."ןורתפל תקקזנה הלאש דוע

 ותרישו ררושמב שקבי תונאות ךא רקבמהש רבכ חכומ ,ךכל ךומסב ילילשה

 לש יטויפה הכרעב לוזלזל עספכ ךא ןאכמו בורל תומיגפ ןבומכ אצמי ןכו

 איצוהל השק ןכש ,קוחדו ךבוסמ אוה ןורתפהש ,רמאי ומצע אוה .המיאופה

 ,רשפא יא .המיאופה וזב תיטויפ הרוש לכ ןיאש ,החטיבב טילחהלו ץורח טפשמ
 םיבקונ םישעמ, ךל רפסמ אוהשכ ,ררושמה לש ורעצב ףתתשה ילבל ,ותעדל

 םיבקונה ,קילאיב לש הלא םיזורחב .'וכו "וכו "תימהל ידכ םהב שיו חומה תא

 "תימלוע חרומג התימ,  תימהל ידכ דע בלה ימינ תא םיעזעזמו שפנה םוהת דע

 ,ונשפנ לע םשורה לדגיש הדימב,ש ,חיכוהל לדתשמו רקבמה לפלפתמ --

 הדימב הב ,וז המיאופבש תורושה ארקמל ונבלב עצפה בחרתיש וז הדימב

 ,הבש הרישהו ןורשכה ,תונמאה ביטל עגונב ונחומב קפסה קזחתי המצע

 ,םיביצעמה םירקמה ךותב םא ,רתויב םשורה םוקמ היא םיעדוי ונחנא ןיאש ינפמ

 החוכב וא ,תיתואיצמה םתויגרטב רתוי דוע םימויאהו ונשפנל ךכ לכ םיבורקה

 ."יתונמאה היפיבו יטויפה הזועב ,המצע הרישה לש

 םיאשונהו םישעמה,ש ,ותעד עיבמו םימוחת םוחתל "רקבמה,  ףיסומ ךכו

 ,םתואיצמב םמצעל םהשכ םג ,ךכ לכ ונתוא םישיערמ 'בורימנ אשמ, לש

 הדגה ,אמלעב תינוימד הריצי םניאש ,םיעדוי ונחנאש הזב ,םהבש תודבועהב

 אול יכ ,רעשל שי יכ דע ,ויהש םישעמ ,ירוטסיה הרקמ םא יכ ,הינומדק

 םיזורח ילב ,יצילמ סוכריפו יטויפ קרב םוש ילב ,יאזורפ ןונגסב ובתכנ םג

 שפנש ימ לכ לע לודג םשור םישוע ויה זא םג ,תומלוה םילמו םילצלצמ

 ינבאב תרפושמו הרישע ךכ לכ הפשב םיבותכ םהשכ ןכש לכמו ,ול תשגרמ

 ילית שורדל "רקבמה, ףיסומ ךכו ."קילאיב .נ .ח לש וזכ םיחרפיתפשב ,ןח

 לש "טסיופ, תא ריכזמ ,תורצקו תוכורא לייטמ ,תונמא תוכלה לש םילית

 "לודגה רקבמה, לש ויתונויער תא רסומ ,ריפסכש לש "טלמה, תאו הטיג

 .טרפב תונמאה לש הכרעל ויתורדגהו ללכב תונמאה לע וירבדו ןמ טילופיה

 גנועהו ימלועה רעצה ,המויא רתויה הידגרטהב, יכ ,ונדמלל אב הז לכ

 לע ,שפנה יקמעמב ,יאשחב גנעתמ יטיתסאה ונמעט .דחי םידכלתמ יטיתסאה

 ."ובש הינומרהה לעו רעצבש יפויה

 :לשמל איה ןהמ תחאש ,תופסונ תואמגוד איבהל האלנ וניא אוה

 ונינפל בצייתמ אוהש העשב ,ןיפאילאש לש תחא די-תעונת וא לוק תמרה,
 רבכש ,לפותסיפמה ותואב אלמ םלוע וניניעל הלגת ,לפותסיפמ רותב המבה לע

 ,החנהה םשל אלא תואב ןניא תואמגודה ןתוא לכ ."םימעפ האמ והוניאר
 יפ לע םא, :קיסמ אוה ךכ ךותמ .תיתונמא הריצי הניא "בורימנ אשמ,ש
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 אשמ, לש "תונמאה וכרע לע םג ןודל שגינ ונבלבש הזה יטיתסאה שגרה

 ררועיו בסה ןוגיהו רעצה ןמ המכ אל ,ונמצע תא לואשל ונילע זא ,'בורימנ

 ןוגיהו רעצה םתוא ,יטיתסאה ונמעטב וריעה גנועהו ןדעה ןמ המכ םא יכ ,ונב

 יתונמאה שודיחה ןמ המכ ונמצע תא לואשל ונילע !הז 'ארונ השעמ,בש

 ונל העודיה הנומתה ךותב רייצה ונל םיעטה םיטוטרשו םיוק הזיא ,וכותב

 ."ודעלבמ םג
 םושמ "בורימנ אשמ,ב ןיאש םיתפומו תותואב חיכוהל אב הז לכ

 קילאיב לש וריש ליבקמ אוה :"רקבמה, השוע וזמ הלודגו .תיטתסא האנה

 לכב יראה רויצ תא ןורחאה רישהמ איבמו "תוירא יניש ןיב, :ג"לי לש ורישל

 ןדעתמ ,ונחרכ לעב גנעתמ יטיתסאה ונמעטו, :קיסמו ףרטל ותגאשבו ותמיא

 חנאיו ,תחא תבב חנאיו חמשי ,בחרי ונבל .וניפ תא לואשל ילבמ ,ןילאמ

 בחריו ,תוירא יניש ןיב לארשי ירובג תא ונינפל תרייצמה הידגרטה הארמל

 ויפי לכב ונינפל דמועה ףרוטה יראה הארמל ,הבש יתונמאה יפויה הארמל

 הככזל ,שפנה יקמעמ דע דרויו בקונש ,רעצ ךותמ אבה גנוע והז .יתוירזכאה

 ."רצוידרייצ ידי תחתמ אצויה ,יתימא רויצ והז .דחי םג הקנפלו

 ןועמש לש הידגרטה אל) יראה ירואית ןיב ןוימדה תצקמב קוחרש ףאו

 ןוימדב זחאנ ,קילאיב לש םימיאה ירואית ןיבל (!ג"לי לש ורישבש התרמו

 קילאיב לש ורעצש ויתוחכוה תא וילע תולתל דתיכ "רקבמה, הז המודמ

 ורישב ,רגוסה ךותמ אצויה יראה רויצ תא .הקיטיתסאה יללכל םאתהב וניא

 אשמ,בש תוהלבה "זורחל הלבקהכ תינש איבה ,ומצע ינפב רדאנה ,ג'לי לש

 הדש תמטיפ ויפבו ןשי אוהשכ דע -- תורמסמו םייריחנב השעמ,) "בורימנ

 תניחבב אלא "רקבמה, יפל וניא ,המיאופבש םיעזעזמהמ ,הז רואית .("הרקה

 תא לבא .וידעלב םג ונעדיש המ -- הזכ השעמ היה, :רומאל ,היהש השעמ

 אצויה יראה תא רייצמ ,לשמל ,ג"ליש ומכ ,ונינפל רייצי אל ומצע 'השעמה,

 'תוישעמ,ב שמתשהל יאדוב עדוי היה החמומ רייצ -- -- -- רגוסה ךותמ

 ערוקו ומא ידש ןיבמ קונית דדוש תונומתב תרעוס םייח חור תחפלו בורימנ

 קילאיב רמ לבא -- -- -- "לי לש יראהב רשאמ תוחפ אל היניעל ותוא

 .ןתוא רייצל ןכש לכמו ,ןכותב לכתסהל הסינ אל ףא ,וירובג תושפנב עגנ אל

 תובקע ףא ,שיא תנומת לצ ףא ונוזחב םישגופ ונחנא ןיא יכ אלא ,דוע אלו

 ונחנאש הלאכ ,האורה ןיעל תישממ המגודו ירקיע אשונ רותב שמשיש ,'רובג,
 אשמ, לכב .טרפב תוירוטסיה תומיאופבו ללכב תומיאופה לכב תוארל םיליגר

 ,תוצצופמו תופי תולמ ,הנומת ירבש ,רויצ יעטק אלא םיאצומ ונחנא ןיא "בורימנ
 ,תינטייפ תוחפנתה אלא םהב ןיאש ,הבורמ תוילטנמיטנס ףוריצב םימעפל
 םישגרתמו םילעפתמה ,שגרה ינטקו םעטה ישלח יניע קר דחשל הלוכיש

 שיגרה הארנכ םלוא .ןוכנה וכרע תא ךירעהל תלוכי יתלבמ ,רבוע קרב לכמ
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 תינבת הליחתכל רחב הז ליבשבו ובש רויצהי"חוכ תשלוחב ומצעב רבחמה

 תבוחמ טמתשהל לקנב רשפא הנפאו התרזיג יפלש ,ולש המיאופהל תדחוימ

 ןב [לאקזחי] ַאל א ,לוכיבכ האובנ ןיעמ ,םירחא םירבד ומוקמב תתלו רויצה
 :קרפ לכ שארב טעמכ אורקלו תוקחל הז ונררושמ בהוא דוחיב ותואש ,יזוב

 ,יביטקייבואו ימתס ןונגסב הבותכ הניא "בורימנ אשמ, המיאופה !םדא ןב התאו

 'בורימנ אשמ, .רויצה םע םא יכ רייצה םע קסע םוש ונל ןיאש ,ירויצ ןונגסב
 רבדמו ונינפל דמוע רבחמה היהש ומכ /םדא ןב התאו, :ןונגסב ,רומאכ ,בותכ

 ."ונילא
 "םכייחל םעט ןיאו, דע "םכילע יל רצו, ןמ םיזורחה תא איבמ "רקבמה,

 הברהל דועו הלאה םיימימה םיזורחהל יטויפ םעט ןיא תמאבו, :שרפמו

 לשרתה אל רבחמה יכ ףא ,וז המיאופ לש הייצח ילוא םיאלממה ,הז ןיממ

 ותעד יפל ."םהבש הנווכה קמוע לע ונל תורוהל ומכ ,'תודוקנ, םג ףיסוהלמ

 וליפא םולכ םיפיסומ םניא הלאכ 'םייתוניק, םיזורח, הז גוס "רקבמה, לש

 םיכייש םניא הלאכ םיזורח :ונתריש רצואב ןכש לכמו ןנלש תועמדה דאנב
 :םהל ארקנ םא ,היהי םנכתל םיאתמ רתוי .שפנה"תוכפתשה גוסל וליפא

 ,"םי תולוצמ,ב ג"לי יזורחמ םג םכרעב םילפונ הלאכ םיזורח .ןיעה תוכפתשה

 יטפשמ ,בלצה יעסמ, :דע 'וכו 'תבשק ינזא םימיה ירבד רפסמ, :ארוק אוהשכ

 ."-- -7- 77 'הנומאה תומחלמב ,תדה

 לבקל ונימי ןב ארוקל ןתינ "רקבמה., ירבד ךותמ הלאה תואבומה לכמ
 ובתכנש רתויב םיזעה םעזה ירישל הנושארה תיתרקבה הבוגתהמ ריהב גשומ

 ,"רקבמה, לש וירבדמ תצקמה ןמ תצקמ ךא ןאכ יתאבהו .בונישיק תוערפ לע

 ותגשה ומכ ,קילאיב לע ויפב תורחא תובר תונעט דוע יכ ,ףיסוהל שי ןכש

 תיכוכזה יסיסר םתוא., :אוה רמוא הז ןינעב ."בורימג אשמ, :םשה םצע לע

 אלה 'םישיטפו תולגלגב ,תורמסמו םיריחנב, תוישעמה ןתוא לכ םגו ,תוצונהו

 תמאב םיעדוי ונחנא ןיאו ,בורימנב ומכ ןאמואבו ןישטלוטב םוקמ םהל ואצמ

 תוליהקה ראש תומשמ רתוי וז המיאופ לע המש ארקייש ,בורימנ התכז עודמ

 ןויבצ בורימנ ערואמל ונשי תמאבש דועב ?'הדוהי טבש,ב בורל םירכזנה

 שפחנ אושל םלוא .ןל ומדקש הז ןיממ תוערואמה לכמ ירמגל הנושמו דחוימ
 ןברוח לכ ,םיאצומ םתא הבש ,קילאיב .נ .ח לש המיאופב הזה ןויבצה תא

 אזימרוו ,ט"תו ח"ת תוריזגמ ,בלצה יעסמ תפוקתמ .םייניבה תונשמ וצפחתש
 הנורחאה וז לש הנברוח רשאב ,בורימנ דבל איהש הליהק לכו אצניגמו

 יאנתמ יוניש תילכת םינושה ,ונמזו ומוקמ יאנת יפל דחוימה ונויבצב ןייטצה
 ."תומוקמהו םינמזה ראש

 לכ ןיאו) עדוי אלכ ומצע תא השע וא ,"רקבמה, עדי אל תמאב םאה
 אב דציכ (הרוזנצה לש הצחל תאפמ רצונש ,םשה לש ומעט ועדי לכהש קפס
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 םיקיתוה םיאנותעהמ היה בולוקוס ךרועה ירהו ?"בורימנ אשמ, :הז םש םלועל
 אלש עדי אליממו "תיתורפסה תחלק,ל ברוקמו תונותעל בורק ,םהה םימיב

 יפ לע ורישל ןתינ הז םש יכו "בורימנ אשמ, :םשב המיאופל ארק קילאיב

 וז המיאופב ללכ רסח וניא ערואמה םוקמ לש "דחוימה ונויבצ,ו הובגמ ווצ

 אל ,םשה ןינעב "רקבמה, לש וירוכרכו וילופלפ לכ םרב ."םירג ואל אמש,

 לש הכרע תא ןיטקהלו קילאיב לע גורטק"תזיחא אוצמל ידכ אלא ואב

 לוכי היה הזה דחוימה ןויבצה, :רמואו ףיסומ אוה ךכ םושמ .המיאופה
 -ירויצ ונממ תולדל ירוקמו רצוי רייצ ידיב קיפסמו עבונ רמוחל תמאב תויהל

 אניחט אחמק ןוחטל ךירצ היה אלו ,םייפיו םרהזב ןיעה תא םיאילפמ תוילגרמ

 תאו תפנוטמה תסכה, תא וליפאו תיכוכזה ירבשו תוצונה תא םעפ דוע שודלו

 יכ ,הלוגב לארשי ךלהש םוימ םירייצה לכ םהב ושד רבכש ,/םדאמה רכה
 ,ולא ןיא ירה ,םירבדה םתוא לכ תא רייצל קילאיב רמ ידיב התלעש המכ דע

 --הרישעה ותפשב םתופייל קר ךירצ היה אלש ,םיעודי תונויזח אלא ,ףוס ףוס

 םמצע םיעודיה תונויזחה םתוא תא םג אלא ,דוע אלו ;הרישה רקיע וז ןיאש
 ."יתונמא םתוח וילע אשיש ןפואב ,רחבומ ירויצ ןפואב ונל ןתנ אל

 טעמכ הטטצמ אוהש ,וז המיאופמ ןבא לע ןבא "רקבמה, חינמ ןיאו

 קילאיב תא דמלמ ףאו ולשמ ינלטק-ינשרפ ךפונ םיעטקה לע ףיסומו לילכ
 ןשרדה לע עטקה ןוגכ ,ומוקמב רחא אובל ךירצ היה הז רואית םוקמבש

 ,היה רשויה ןמ אל םאה, :הלא וירבדב הוולמ אוה ותואש ,המבה לע הלועה
 הכרעמ הדיספמ המיאופה התיה אל ןפוא לכבש ,הזה ןשרדה םוקמב ונל ןתיש

 רפוס ראתל ליכשהש ומכ ,ודיב ומודרקו גגה לע ספטמה חצורה תא ,ודעלב

 לעשו לעש לכ לעש ,םהידעלבו םיירגוסה םע רקבמה "!תירב ןב וניאש ,רחא

 רצוק לע דמלמו דמול אוה םהמש ,המיאופב תומיגפו תונורסח אוה הארמ

 הידגרטה לש הקמע לכל רודחלו "אכבה קמע, תא בצעל קילאיב לש ותלכי
 שושיאל איבמ אוהש תואמגודה אקודש ,תילילשה ותרקבב וזכ הדימב גילפה--
 .ןתכריפל תולענ תואמגוד ןה ויתונקסמ

 "םיבויח,) ערואמה רחאל הנש ז"י בתכש ,ורמאמב יחמק בד רידגה הפיו

 אל קילאיב, :(405 דומע ,ף"רת באדזומת ,ה--ד 'בוח ,ז"ל ךרכ "חולישה,ב
 דוגינבו ."השבגתנ אל דוע המיתהש יפ לע ףא ,בונישיק לע רישל שייבתהח

 "והשלכ םשור םישוע, םניא המיאופה יזורחחש "רקבמה, לש תרכזנה ותעדל
 ןמו .םהירחאל םימיב םאו המוסריפ רודב םא ,רתויב זע םשורה אקוד היה

 עימשהש ןתואל טעמכ תומוד רקבמ ותוא לש ויתוגשהו ויתונעטש ,ןייצל יוארה

 ;ררושמה לא לוכיבכ תויטיתסא תושירדב אב אוה םג .ג"לי יפלכ ןיניירב ןבואר
 םליבקהו גלי "יאטח, לש םיינפח אולמ אוה ףסא ץק ןיאל םירוקינו םיטוטיחב

 לש םהיתומשב ןיניירב רדנגתה .היגולוכיספה תוברל ,תונמאהו "פויה יקוחל
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 וצוק, תא לספ אוה .הרישב קרפ ג'לי ררושמל דמלל תנמ לע הפוריא ירפוס

 המיאופה לש תירוטסיהה התובישח תא סופתל ילב תיטויפ הריציכ "דוי לש

 ."בורימנ אשמ,ל "רקבמה, השע הזה השעמכ קוידב .הזמ ירישה הכרעו הזמ

 הברמ ךכ ,"הפי ןושל לעב, היה ג"ליש ,טפשמ תא ץרח ןיניירבש םשכו

 לש ונונגס, :רמואו קילאיב לש "ןונגסהו הפשה יפי, תא שיגדהל "רקבמה,

 תב תונורסח לע םג הסכמ אוהו שיש דע ,רישעו הפי ךכ לכ אוה קילאיב
 בותכל וילע דציכ :וחקל תא לודגה ררושמל ןנשלמ קסופ וניא אוה ."ותריש

 .ןיניירב לש וזמ הקולח "רקבמה, לש ותעד התיה ג"ליל רשאב םנמא .ריש

 ויתואוושהו ויתולבקהבו חכשנה הלכשהה ררושמל הבורמ הצרעהב סחייתמ אוה
 המגמה תטלוב "בורימנ אשמ, ןיבל "םי תולוצמב,ו "תוירא יניש ןיב, ןיב

 .קילאיב לש וכרע תא ןיטקהל

 ,"רודה,ב ורמאמב) רזעילא ןב מ ריעה "רקבמה, לש הלא תואוושה לע
 היה זא יכ /רקבמה, דוקדקב חומ לש בוטרוק היה וליא. : (ןלהל ריכזאש

 ירובגו םיאמור לש הריז ויניעב האר וליא ,םולשה וילע ג"לי םגש ,ןיבמ

 ובל וב דמע אל זא יכ ,תוירא יניש ןיב ףרטל םירוסא םילבומ םילשורי
 תונעו ללמואה ירוסי תא ראתמ היח םא יכ -- -- - ראה תא ראתל
 ."הזה ןויזחה לא וננובתהו וארש ,ויחא שפנ

 ןקצי י .של תרוקבה תא זא וסחייש שי -- ?"רקבמה, ותוא והימ

 ויהו "הריפצה, תכרעמב זא ודבע םהינש ןיקריס .נמב ודשחש הלאכ ויהו

 ותואב התמגמו "הריפצה, לש הכרד תא ונוויכ ףאו בולוקוס לש וילכ יאשונב

 אל תרוקבהש ,לילעב תוארל ןתינ האצרהה תרוצו ןונגסה ילתכמ םרב .ןמז

 תורפסל תרוקבב םלועמ החמתה אל ןקציש דוחיבו ןקצי ידי תחתמ האצי

 תונמאו תורפס תרוקבב וחוכ תא ןיקריס .1 .מ זא הסינ תאז תמועל .הפי
 לש ורמאמ ספדנ ,ישילשה ךשמהה ספדנ ובש ,"הריפצה, לש "ףסומ,ה ןוילגבו

 לבקתמ רמאמה הנבמו האצרהה ןונגסמ .סלעארזיא ףסוי רייצה לע ןיקריס

 היפרגויבוטבאב רמוא רנזולק םג .הרבחמ היה ןקצי אלו ןיקריסש ,תעדה לע רתוי

 ,"ןיקריס םוחנ םחנמ הז היה -- העוט יניא םא, :(191 'מע ,א קלח) ולש

 השק םשור התשעו "הסגו הפירח התיה, רנזולק יפלש ,תרוקבה תא בתכש

 ,קילאיבב המקנ"תבוגת תרוקבה וז התיה .דואמ דואמ ול הביאכהו קילאיב לע

 'לג ,ד"סרת ,ב הנש) "הפוצה,ב םסריפש ,"שותיב השעמ, :ונוטיליפ לשב
 .בולוקוסב השק עגפ ובו "קליב-קליח, :תמיתחב (4

 יניגמ, ןיב סומלופ ירבדב ורעסו הדנגוא סומלופ ימי ויה םימיה
 .ישארה םאיבצמ היה ןיקשיסואש ,"ןויצ ינויצ, ןיבל לצרהו "תורדתסהה

 םנואטב היה "הפוצה, וליאו "תורדתסהה יניגמ, לש םרצבמ התיה "הריפצה,

 םיקרפלש ,םיחוכיוב האטבתה םינותעה ינש ןיב תורחתהה ."ןויצ ינויצ, לש
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 היה בורק .הדנגוא ןינעב ןבומכ לכהו -- התואנ אל דואמ דואמ הרוצ ושבל
 (ד"סרת טבשב ז"י) ןמז ותואמ ןויצ ןב .של ובתכמבש ףא ,"הפוצה,ל קילאיב

 סומלופה,) דחי םג םידדצה ינשמ הז סומלופבש הנוגמה לע רתי תופירחב ריעה
 לש ןינע אלא וניא ,םהידגנתמו תורדתסהה יניגמ ,הפוצהו הריפצה ןיבש
 -- -- -- םימתוחל הנשה שאר אלא 'וכו םיניגמ ןאכ ןיא תמאב .תונונחו תונרגת

 ןיא .ףנוטמ אצי יאדוב לבא -- תאזה המוהמה ןמ יקנ תאצל לדתשמ הפוצה
 יפלכ אלא אוה םג ןווכתמ וניא הפוצה םג הזמ ץוחו ושארב דמוע שיא ול

 לש ובל היה ןכ יפ לע ףאו .(חר 'מע ,א קלח קילאיב תורגא ."אקיפוקה

 סנכנ קילאיב .הז ןותעב העובק תופתתשה ול העצוה ףאו "הפוצה, םע קילאיב

 ,ןכאו .רכזנה ןוטיליפה אצי ךכו "תורדתסהה יניגמ, םע חוכיוב אוה םג אופיא
 ןויצ ןב .של ינש בתכמבו הז ןוטיליפ לע טרחתה ומצע קילאיבו םימי ורבע אל

 בשוי אוה, !ורכזו ומש חמי -- ילש ןוטיליפל רשאו, :בתכ (ד"סרת רדא ז"י)

 לבא .יתכלכלתנ םימש םשל םנמא .וב רבדל ףיסות לא -- 'יבלב ןאכ יל

 היה אל ףא הז ןוטיליפ ,בגא .ד"יר 'מע ,א תורגא) "בושא אלו -- יתכלכלתנ

 .(םעה"דחא לש ונוצרל םג

 לש םירופ ןוילגב םיאצומ ונא קילאיב לש הז ונוטיליפ לע הבוגת

 ,טטחמ ,ץצופמ ,ץצוק ץא ןותע -- ןויקיקה,) "הריפצה,ל יתורפסה "ףסומ,,ה

 רסמנ (תונויאר) "םיאויורטניא, :םשב ןוטיליפב .('וכו "רפרפמ ,רקרקמ ,רקנמ

 תוציקע החישה וז לש המצע לכו "קליב-קליח םע החיש,ל "דבוכמ םוקמ,
 ,םיבובז אלמ רדחב קילאיב תא אצמ ןייארמה .קילאיב לע רתויב תוסג

 אוה לוכי ךיא :ותלאש לע .וכו "וכו םישפשפ ,םישוערפ ,םישותי ,םיצרש

 "? םינורחאה םימיב הרישה תניכש ךילע הרוש, םאו וזכ "הציחמ,ב תבשל

 יננהו ,וללה םירוציהמ דואמ לבוס ינא :ךל רמוא תמאב, :קילאיב בישמ

 ינא בשוח םלוא .דוע ינמעפת אל תיתימאה הרישה חור יכ ,םנמא שיגרמ
 הריש ארובו אצוי ינא הנהו -- -- -- תירבעה הרישב השדח הפוקת אורבל

 רבכ הזמ טעמ .הז אטבמב שמתשהל רשפא םא -- 'תישפשפ הריש, השדח

 אלש ,הלא תוציקע ."היוטנ ידי דועו םירבעה םיארוקה ימטח ינפל יתשגה

 אשמ, לע תרוקבה רמאמ ,רוביחה םצעל "המדקמ,כ ויה ,לוזלזה ןהב טעמ

 .םירופה ןוילג רחאלש ןוילגב האב ותישארש ,"בורימנ

 יתקסע טורטורפב .רתויב ינצקועו ףירח םנמא היה קילאיב לש ונוטיליפ
 קילאיב דובכל יתמסריפש ,"קילאיב לש ןוטיליפה, :"רמאמב הז ןוטיליפב

 תוטטיצ המכ יתאבהו (ג"צרת טבשב ח"כ ,קילאיב ןוילג "ראודה,) םיששה ןב
 ןכאש רעשל ילוא ןתינ ןאכמ .ןקצי תא שרופמב ריכזמ םג הבש תחאו ונממ
 רומאכ ,םלוא .ללוחמה ודובכ תמקנ תא הב םקנו תרוקבה לעב אוה ןקצי

 לקש ,"רקבמה, היהי אלש ימ לבא .תואדווב תאז עובקל רשפא י"א ,ליעל
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 יצירעממ ,רזעילא ןב .מ אוה ,יקצובמולג השמ אוה ,.ג .מ תאמ היספרטמל אוה

 .קילאיב

 (ד"סרת ןסינ ז"כ ,ט 'בוח ,ב הנש) "רודה,ב "תרוקבה לע, רמאמב

 תפלאמו המשל היואר הרבסה תוציחנ רבדב תורעה המכ רזעילא ןב ריעה

 ןיחבהל עדוי וניאו ולשמ תיטופיש תלוכיזרב וניאש ,םימתה ארוקה ליבשב

 םיררושמהו םירפוסה לע קפרתמ דוע אוהו "ןזרחל ררושמ ןיב ,ןבתכל רפוס ןיב,,

 אהי הבש ,וז הכרדה-תרוקב .םישדחה םירפוסהמ גשומ ול היהיש ילב ,םינשיה

 הברה לועפל הייושע ,ארוקל "ןמגרותמ,, ןיעמ הב היהיו ותרטמל ןמאנ רקבמה

 הביט ריבסהל ףיסומ רזעילא ןב .השדחה תירבעה תורפסל םיברה בוריק םשל

 תויהל וילעו ארוקה תא דמלל רקבמה בייחו ךירצ הבש ,וז תפסכנ תרוקיב לש

 רשא ,טושפה ארוקה לע הלעי תורפסה לע ויתופקשהבש ,שגרו םעט לעב,

 ."חרוט אוה וליבשב

 ,הדומ ומצע אוה .הז ורמאמב תורוצנו תושדח הליג אל רזעילא ןב

 איה הפרחש דע, ,לכל םינבומו םיעודי ךכ לכ םה עיצמ אוהש םירבדהש

 הלאכ םיעודי םירבד םג ונתורפסב םלוא .םעפב םעפ ידמ םהילע רוזחל

 ,ול הריהבה "בורימנ אשמ, לע תרוקבה ."שדחמ דימת םירכזנ תויהל םיכירצ

 ,םהב שודלו שודל שיו ,הלא "םהילאמ"םינבומיםירבד, לע רוזחל שיו שיש

 .דחי םג םירקבמהו םיארוקה יניע וחקפייש דע

 םייתורפס םיגוח לע היה ביבחו ידמל םסרופמ םהה םימיב קילאיב היהו

 וחבישו ולליה ,ומשל דובכ ונתנש ,םירפוסה ןיב םיצירעמ להק ול היה .םיבורמ

 תא וריכזה םשו הפ .ועיגה אל ןיידע ויריש לש האלמ הכרעה ידיל לבא .ותוא

 .תרוקב לש בוטרוק םג הלא ללהמ ירבדב גזמנ םימעפלו תובהלתהב ויריש

 אולמ לכב ארוקה ינפל קילאיב תא גיצהל ןויסנ זא דע השענ אל לבא

 רמאמב .יתורפס חותינ ךותמ ותריש תא ריבסהלו שרפל ,יטויפה ורהזו ותמוק

 לע תדסוימ) ולש היפרגויבה תא ללוכה ,קילאיב לע רנזולק בתכש ףיקמו ללוכ

 ותוא ספדנ םנמאו .הז ןוויכב ןושאר ןויסנ השענ (ררושמה לש ובתכמ

 ןאכ םג ,םרב .(ד"סרת תנשל) "ףסאיחא חול,ב ןמז ותואב רנזולק לש רמאמ

 .רתוי ףיקמ רמאמל רמוח ךא השעמל היה

 םיארוקל וכרצ לכ עודי ןיידע היה אל קילאיב לש וביטש ,וז הדבוע

 הגיאדה ,קילאיב לש תיטויפה ותריצימ בחר גשומ ןיידע םהל ןיאש ,םירבעה

 ותוא םיעדוי םניא םללכב םיארוקה, :אופיא רמוא אוה .רזעילא ןב תא רתויב

 ,לודג וחוכ המב ללכ םיעדוי םניא ,ותוא םיעדויש ,םיטעמה הלאו (קילאיב תא)
 דוע 'רישה תונב לכ ומלאנ רשאי, ,ונרודכ םותי רודב םג יכ ,םה םינימאמ קרו
 וניא יאדוובו יאדוובש אלא ,ומש קילאיבו םיבוט םיריש בתוכה ררושמ שי
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 ורודב חתפי :םלואו .דוע םניאו םעפ ויהש םילודגה םיררושמה ילוסרקל עיגמ
 ."ורודב לאומשכ

 תורפסה לש הדובכ תא ןכו קילאיב לש ודובכ תא אופיא אניק רזעילא ןב
 זא רזעילא ןב היה .'םיננערהו םישדחה תונורשכה, לשו השדחה תירבעה
 אוה אלימ תמאבו .היה ןמאנ ארוק הז םעו תירבעה תורפסל רוסמ ,ריעצ רפוס
 םסריפש ולש תויזנצרהו תרוקבה ירמאמ .הז ורמאמב שרדש ,רקבמה דיקפת ותוא
 :וא ,"ארוק תומישר, :ותה תא םהילע ואשנ ,םינוש םייוניכבו םינוש םינותעב
 תא הפי ריכה אוה .רקבמ לש תויסנטרפ םוש אלל ,רומאל ,"ארוק ירוהרה,
 :ןוטיליפב םתוא ראית ףאו םהינימל םיארוקה לשו םינשיה םיליכשמה יסופיט

 ןכו (ד"סרת באב א"כ ,ח"כ תרבוח ,הנש התוא לש "רודה,) "והנימל לוכשאה,
 וא ,בוט רפס וארקב ותחמשב ארוקה תא ףתשל שקיב דימת .תורחא תומישרב
 וריעהב תורפסה תא בבחל הסינ ךכו .ויניעב ןח אצמ אל רפסה םא -- ותורירמב
 תרוקבה תוהמ לע רביד וקלחבש ,הז ורמאמב םג .הזמ ערהו הזמ בוטה לע
 .םהילע ובבחלו קילאיב לע םיארוקה ןומה בל תמושת ררועל ןווכתה ,ללכב

 הזה ררושמה יריש תא אורקל יתוליחהש םוימ, :רזעילא ןב רמואו

 ,םירבעה םיארוקה לש ןומהה ןיב וביט םסרפיו שיא אובי יכ ,דימת יתללפתה

 הנקש ומוסריפ לכ םע רשאו ומש תא םיעדוי דואמ םיטעמ קר ףוס ףוס רשא

 ארוקה לגרתי ודי לע יכ ,יתיויק .םירפוסה קר םא יכ ,ותוא ארוק להקה ןיא ול

 םדוהו םייפי דבלמ ,קילאיב יריש יכ ןעי ,םייריל םיריש אורקל ףוס ףוס ירבעה

 לש רפסב ידוהיה אצומש וז ,תדחוימ 'השודק, ןימ םהילע הרוש דוע ,ברה

 להקה לע ביבח תושעיהל היה לוכי הזה ררושמה .שאר תולק וב ןיאש ,ןומדק

 ."םיארקנ תויהל םירחא םיררושמו םירפוס םג םיכוז ויה וללגבו ונלש

 לש ובלב אופיא הררוע "בורימנ אשמ, לע "רקבמה, לש םירמאמה תרדיס

 ,םיארוקה להקל רפסל, אב רפוסש ,דבלב הדבועה .החמש ךא רזעילא ןב

 דע ותחמש ,םרב .ותוא הביהרה "וירישב םיאצומ ונא המו קילאיב ונל המ

 יתוליחה לחה קר םלואו, :ורעצ תא אוה חישמ רמרוממו בזכואמ .התיה העיגרא

 לא תשגל שיא זעונ הז הככיא .ץק ןיא תורירמ אלמנ יבלו רמאמה תא אורקל

 ?הפשאב תוטטחמה ,תובאוסמו תוסג םיידיב ,הלאכ םיאוצ םידגבב שדוקה

 םוקמ םהל ואצמ יכ ,ינוהמת לדג ןכ ,םירבדה תא אורקל יתפסוהש לככו --

 םימיכסמ םיארוק םייוצמ םא ."וירבדל םימיכסמ שי יכ ,אוה תוא ,ןותעב

 רזעילא ןב .תירסומ הדירי םושמ שי רבכ דבלב הזב ירה ,וז ןיעמ תרוקבל

 םהל אטח הדימ וזיאב וטפשי םמצע םהש ,םיארוקה לא ןירשימב אופיא הנופ

 ."רקבמה, :םותחה ינומלאה ותוא
 יכ ,בורימנ ריעב זבל ןותנ היה לארשי םע הנה, :רפסי רזעילא ןבו

 םע םינקז וגרהיו לארשי ינב יתב תא וזוביו םמוי םידדוש תדע וילע ולפנתה
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 .םימיה ירבד רפסב בותככ -- ןודבאו גרה ושעיו לארשי תונב תא ונעיו ,םירענ
 רשא תומוקמה לכ תא האר ויניעבו 'הגירהה ריע, לא ךלה קילאיב ררושמהו

 וינזאבו תורדגה לעו םילתכה לע שורקה םדה תא ששמ ודיבו חבטל םש וערכה

 איצוה ררושמהו -- -- -- רבשהו דושה תא תורפסמה תוחורה ירבד תא עמש

 7 -- - -- 'בורימנ אשמ, :הל ארק רשא ,הלודג תחא החנא ובלמ

 "בורימנ אשמ, תוהמ לע םיארוקל וחקל תא רזעילא ןב ןניש הזכ ןפואב

 ,םתא םירכוזה, :רומאל ףיסוהו "רקבמה, ירוכרכל רבע ןאכמו ותועמשמו
 ,תואדווב רמול השק ."?'רומחהו באזה, :בולירק לש לשמח תא ,םיארוקה

 דע רזעילא ןב תא ודירחה הכש םירבד ,"רקבמה, ירבדל ומיכסה םיארוקהש

 תושידא לשב "רקבמ,ה ירחא ןמא ונעש ,הלאכ ויהש רשפאו .הנכס לע הערתה ידכ

 לש וגהלו קילאיב לש ולדג תא ךירעהל ועדי םיבר םיארוק םרב .הנבה רסוחו

 ותריצי תא "ולכיע, אל םירפוס המכש םשכ) םתוא זיגרה יאדוב "רקבמה,

 ונל בושח "בורימנ אשמ, תודלותל .(לוטיבב הילא וסחייתהו קילאיב לש וז
 ןובשח לע הלא םירבדב םייס ותואש ,רזעילא ןב לש הז ורמאמ דחוימב

 לבתמו הרישה תרותב קרפ קילאיבל דמלמ ,ךוראה ורמאמב ,רקבמה.  :"רקבמה,

 תעה האב רבכ .ןט רפוסהמ םיקוספב ,ררושמה לע םייאל ידכב ,וירבד תא

 וירבחו קילאיבכ םיררושמ .םיליחתמל םיננשמ םיקוחו םיללכ יכ ,תעדל ונל

 לע דוע םידמוע ןיאו יקדרד ירדח םיקיזחמ לש םתוספורטופאמ ואצי רבכ

 םהינפלש המב ןיחבהל םלועל םיעדוי םניא םימכחה ונירקבמ .העוצרב םבג

 ןיאו רדג ץרופ ךלמ, :םימכח ורוה רבכ .העשה תא ןווכלו םדאה תא ריכהלו

 השע המל םילאוש םתא -- "תימאה ררושמה תא ,ררושמה תאו .'ודיב ןיחומ
 5 -- -- -7- ?ךכ אלו ךכ

 יטפטפמו םירקבמה לכל הרהזא םג תעמשנ רזעילא ןב לש וז ותבושתב

 ןכתיי ."שדוקה לא םכתשגב םכילגר לעמ םכילענ ולש,ו "!םכידי ואש, : םירמא

 לש תרוקבה ירמאמ ךשמה םוסריפ תקספהל המרגש איה רזעילא ןב תבוגתש

 ."הריפצה,ב "רקבמה,

 דבלמ "רקבמה, ירבד לע וביגה אל ןותע םושבש ,ןייצל יוארה ןמ
 ויתונורכזב ץכ .צ.ב ירבד יפל רשא ,ףירחה רקבמה הז ,ןמשירפ לש "רודה,

 ןמשירפ היה םרב .אדירג הקיטסיצילבופ איה המיאופהש ,עיבה ליעל םירכזנה

 דבלמ .קילאיב לש וז ותריציל שאר דבוכ לש סחי הארהש דיחיה ךרועה

 אשמ, לע ףיקמ הכרעהירמאמ "רודה, םסריפ רזעילא ןב לש הז ורמאמ

 ןמלרפ .ש תאמ "בורימנ

 ובש ,ונממ קוספ יתאבהו ןמלרפ לש הז ורמאמ תא ליעל יתרכזה רבכ

 ,ריעצ רקבמו רפוס זא ,ןמלרפ .ונתורפסב "בורימנ אשמ. םוקמ תא אוה עבוק
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 לש ןורשכ הארה "רודה,ו "הפוצה, ,"חולשה,ב םסריפש םידחאה וירמאמבש
 ירמאמב סופתל דימת עדי ,ןמשירפל בורק ,ללוש רקבמ ,יטילאנא-יטיתסא רקבמ

 םג עדי אוה םרב .תיתורפסה תונלטבה תאו ךחוגמהו געלנה תא ולש תרוקבה

 תורפסה תוהמ לע "השדח הלמ, תחא אל עימשה ,םייבויח םידדצ לע ריעהל

 תירבעה תורפסה שדקמב "הנוהכה יחרפ,ו רודה יריעצ לככ .תירבעב הפיה

 התיה "בורימנ אשמ, תכרעהל ותשיגו קילאיב יצירעמ ילודגמ ןמלרפ םג היה
 תעפיו ירזכאה דוהה ,הייוטיב זועב הל המוד ןיאש ,הריבכ תיטויפ הריצי לאכ

 שמשה, דע "ךדגנל םיטישה ובלבלו,, ןמ םיזורחב דוחיב תאז אצמ אוה) היזורח

 תוגיחבה לכמ וז הריציב ךפהו ךפה אוה .("טחש טחושהו החרפ הטישה ,החרז
 ."רקבמה, לש ויתוניחבל "דגנכ לקשמ,  ןיעמ הלא םירבדב היהו -- תויתורפסה

 ,המיאופכ "בורימנ אשמ, הרישה תרדגה דגנ ןמלרפ אצי וירבד תישארב
 לע קלוח אוה .ונתורפסב זאמ הלבקתנש יפכו הרידגה ומצע ררושמהש יפכ

 הב ןיאש ינפמ ,השארב (קילאיב) ןייצש יפכ ,המיאופ וז ןיא, :ורמאב ךכ

 .ישפח ןוימד יפ לע תונמא לש הרוצב םיינוציחה תונויזחהמ תוערואמ ירואית
 ףועמ ידי לע םישדח םינווגב ורשעתנ אל ,םמצעל םהשכ ,םיארונה תוארמה

 םיעזעזמ םניא תירויצה הנומתה ןמ םילבקמ ונאש םימשרה .ררושמה לש ונוימד

 לש ותריש תב .תירוטסיהה הקינורכה לש תישחומה תואיצמה לש וזמ רתוי

 םע תדחייתמו םירוחש תפטוע איה ;המואה רעצ ,קומע רעצב הייורש ררושמה

 ;:ביבסמ השענה לא תיביטקייבוא הוולשב תלכתסמ הניא ךכיפלו -- רעצה
 .תיפא הריצי תרצייתמ הניא םש ,תיטיאופ הולש לש תולכתסה ןיאש םוקמבו

 תתוש םד -- !בורימנ ןברוח לש םיעבצה תא טילבהל ךרוצ שי םולכ ךא

 ,' -- 77 -- םודא קרב ול ףיסויש ,רייצ לש לוחכמל ךירצ וניא םלש םע לש
 ונניא ךכ המיאופ "בורימנ אשמ, ןיאש םשכ -- ןמלרפ לש ותעדל

 היינופמיס ,אלפ-תניגנ אוה ירילה רישה, :ףיסומ אוהו "וללכב יריל ריש,

 אשמ,ב םלוא .ראות הל ןיאו תומד הל ןיא רשא ,ררושמה בל רתימ לש תימינפ

 אלא ,ררושמח לש רעוסה וחור ירפ ,הניגנה תא ונא םיעמוש קר אל 'בורימנ
 ימינפה וחור בצמ יכ ;יהולאה הדוה לכבו היפשכ תמצע לכב התוא םיאור םג
 םישבולו וחומב םירייטצמש ,ותמשנ תדיערו הלהבנה ושפנ יעוזעז ,ררושמה לש

 ררושמה שיגרמ אל רשא שי !הניכשה -- ויניע דגנל ףחרמה ,ינוימד םצע לש הרוצ

 .'חוכ תעגיו רעצ תפייע הרוחש הניכש, תומדב ותוא האור םג אלא ,רעצה תא

 .םיילאקיסומ תודוסימ ובל קמועב המקרתנש ,תילאידיא תינבת תבצייתמ ויניע ינפל

 ףוס ףוס לבא .בלה תרישל רשאמ ,הקיטסאלפה לא רתוי קילאיב ברקתמ הזב

 ,היצפצנוק לש הרשי הדלות הניאש ינפמ ,הרומג תיטסאלפ הריצי ,הנומת וז ןיא

 תנייוצמ תינומרה הבכרה יהוז .ינוציח ןויזח לש תיעצמא יתלב העפשה :רמולכ

 קילאיב אצמ וזכ האלפנ תינבת תריצי .ונוימד למסב הניגנה תומשגתה ,הנימב
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 ונוגי לכ תא הזוחה-ררושמה םישגה הבו ,תירבעה הדגאה לש הרישה רצואב

 ."קומעה ורעצ לכ תאו ימואלה
 עדי אל ןכ "בורימנ אשמ, לש וגוויס הלילש לש ךרדב רתסש םשכ

 ךובמ ינפל דמע ומצע אוה ןכש ,וז הריש גייסל שי ןכיהל תיבויח הניחבמ

 הבכרה לע הארהש ,ךכב קפתסה אוה .םייוסממ םשב ורידגהל השקש ,אלפנ

 "םינפלו ינפל, ארוקה תא סינכהל אוה שקיב הזכ ןפואבו וז הריצי לש אלפנה

 ול ןיא רבדש ,קד חותינ לש ךרדב וז הריצי חתנמ אוה ."בורימנ אשמ, לש

 תא ומצעל לטונ וניאו תינשרפ המגמ לעב חותינ והז .רוקינהו טוטיחה םע

 :הריציה םש ןינעב ,בגאו) ךכ םוקמב ךכ גוהנל וילעש ררושמל תוארהל רתכה

 :רודמב "בורימנ אשמ, תא ללכ לבויה תרודהמב .המיאופ הל ארק קילאיב

 ,ויתושגר ,ררושמה לש ושפנ בצמ תא לוכיבכ ראתמו שרפמ אוה .("תוריש,
 ותדירי תעל דוחיבו םעה לש םיימינפה וייח תא םג ךכ ך:הו ויתווקת ,ושואי

 ירהו .ואשמב השק וחיכומו םעזב ותוא רסיימ קילאיב רשא ,םעה הז ,ותולפישו

 ונוגי ,לודג ורעצו,, :הריציה וזב קילאיב לש ושפנ בצמ רואית ןפואל טק עטק

 אוה הנהו -- דחא עגר ;םיערק םיערק איה ררושמה לש ותמשנ .הבר םוהת --

 !חומה תא םיבקונ םישעמ ,הלאכו הלאכ דועו םיללח"םד ,ארונ סרה האור

 ." -- 'הכובו וינפ תא טילמ, אוהו םימחרו הלמח בור אלמתמ ובלו

 ,יקסבשטידרב יניעב שודיח היהש רבד ,ותדיריב םעה רואיתל רשאו

 תא הארו ררושמה טיבהו -- והנשמ עגרו, :ךכ וחוסינו ןמלרפ יניעב והירה

 ויתווקת יאשונ לש ימינפה ןברוחה תא ,ומע ינב לש הארונה תולפשה לכ

 דוע לומחי אלו--םבלב רשא בקרה לאו תירסומה םתודבע לא ןנובתהו ,תולודגה

 ,ופורגא תא ץמקי ארונ ףצקבו רמרמתיו ומע לא רזכאתי זא .הכבי אלו ררושמה

 געול .חיכומו סעוכ ,רעטצמו שאייתמ אוהו ,ומד תא חיתרי םינוא-ןיא ףא-ןורחו
 ."...םדיאל לוכיבכ חמשו םרבשל

 םע תויחתהל תלוכיה תדימבו ראבל ,חתנל ןמלרפ ךלוהו ףיסומ ךכו
 אוהו ימואל ררושמ לש ותה תא קילאיבל קיבדמ אוה .ררושמה לש וחור ךלה

 ,ךכב ררושמה לש תויגרטה תא ושיגדהב .הז ראותב שמתשהל ןושארה ילוא

 ,תוקפתסהה"יא איה תורמרמתהה לש יטסימיספה הניערגו ומע תא בהוא אוהש,

 ילאודיבידניאל ימואל ררושמ ןיב ןיחבמ אוה ,"םירצמ ילב הבחאמ דימת תעבונה

 :המואה רעצ תשוחת קמועו ,םעה תבהאב אוה הנחבהה וזל הדימה הנקו

 םר הבוג ידיל דע ותוא םמורל ץפח ,ומע תא ותבהאמ ,ימואלה ררושמה,

 תישממה תואיצמה ןיב הלידבמה ,הקומעה םוהתה תא האוו אוהשכו .אשינו

 ."לודגה ובאכ ךותמ געולו ורעצ ךותמ ררושמה םעוז זא ,ונוימד ןיבל

 ,ןמלרפד אבילא ,הלמה ןבומ אולמב איה תימואל הריש "בורימנ אשמ,

 אוה הייוניכו הרישה םש יבגל קפואמ אוהש לככו .יאובנ ןוזח םג הב שי ןכו
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 -- אשמ -- תאזה הלמה תא, :רמוח ןימכ ותוא שרודו "אשמ, :ףוריצב זחאנ
 .םיאיבנה-תפשב הל שיש ןבומ ותואב תרחא הפשל קוידב םגרתל רשפא יא

 -תחכות ,איבנה ןוזח :תירוקמ תירבע הריצי תנמסמה ,תירוקמ תירבע הלמ יהוז

 ול ףקשנש ,אשינה לאידיאה תמשגהב תושאייתהה ךותמ תעבונה ,רסומ
 -ןברוח לע קילאיב אשנ רשא אשמה אוה וזכ החכות .הריאמ הביטקפסרפב

 ולאידיא ןברוח ,ונמע ינב לש תובבלה ןברוח לע -- ןוכנ רתוי וא ,בורימנ

 ,ההובג תינחור הגסיפ לע ומע תא תוארל אוה ולש לאידיאה .ררושמה לש

 דרפיהלו םיקנעד-תומ תומל הנה -- תומל םאו ,ושפנ האנש לפת"ייחש ינפמ
 ."ברעה ימודמד םע לאירא-ירהכ םלועה ןמ

 רתויב הלענה התועמשמב היחתה תריש תא "בורימנ אשמ,ב האור אוה

 הבוג ידיל דע קילאיב לש ונורשכ םמורתה 'בורימנ אשמ,ב, :םייסמ אוחו

 -- העודי הדימב תוילאיניג ידיל דע עיגמ אוה םיבר תומוקמב .רעושמ"יתלב

 5 - - -- ךרב ערכנ אלש רשפא יא הזכ לדוג ינפל

 דציכו רודה יריעצ לע "בורימנ אשמ, תעפשה לע ליעל ונזמר רבכ
 םימשר .ירבעה רעונה תובלב זועו תוננוגתה ,הרובג חור וז המיאופ החיפה

 לארשי יריעצ לש םהיתובלב "בורימנ אשמ, ללוחש הכפהמהמ םייטסירטלב

 רפסמ םידחא םילע, ללוכה ,"תוריח ךותב תודבע. :ןוטיליפב םייוצמ ץייוושב

 ירחא ןושארה חספה -- ונתורח ןמז ,חספה דובכל, בתכנו "יררמל תונורכזה

 .(ד"סרת רייא ןסינ ,20--18 תונוילג ,ג הנש "ימואלה,ב ספדנ) "בונישיק תוערפ

 "םיירבעה תויטנדוטסהו םיטנדוטסה לש 'תיסורה, אינולוקהל, שדקומ ןוטיליפה
 ןכ -- תיסורה אינולוקה, : בתוכה ראבי ןוטיליפל הרעהב .ץייוושב רשא ,ןרבב

 -ץוחב םיירבעה תויטנדוטסהו םיטנדוטסה לש לודג רתויה קלחה ותוא ארקנ

 ריכהל םיצפח םניאו היסורב תיטארקמידלאיצוסה העונתהל םיגאודה ,ץראל

 ןוטיליפל וטומכ .\ םתס ישונא ןומה ינב רותב םא יכ ,.םידוהי רותב םמצע תא

 תימהל ידכ םהב שיו חומה תא םיבקונ םישעמהו, :"בורימנ אשמ,,מ זורח יוצמ
 : שוריפ רבחמה ףיסומ הז וטומל ."תימלוע הרומג התימ ךתמשנ תאו ךחור תא

 הייולהה ...םתוא ונחכש טעמכ יכ דע ונתמשנ תאו ונהור תא תמאב ותימה םהו,
 ."םתא רבקנו תמ אוה םג יכ ,בלה ןמ םיתמה וחכשנ ןכ ירחא לבא .יעבדכ התיה

 ,המוגפ ןיכסב ושענש ,תוברה תוטיחשה לע רפסמו תונורכז הלעמ רפוסה

 תונקסמו םימוגע םירוהרהל עיגמו "ריצק לגמבו לזרב לש תודתיב ,דח ץעב,

 תובלב דוחיבו םעה תובלב הכפהמ תניחבב הלא תוערואמ ןיאש ,רתויב תורומ

 -- םירז תומולח ,םיבר תומולח םימלוח, הלא .ולש דיתעה רוד -- ויריעצ
 :םהל אופיא ארוק אוה ."ול וגעלי דועו םימלוח םניא םמע םולח תא ךאו

 לע ןרבדה,בו תינומה הפיסא לע רפסמ אוה ,"!וילא ובוש ,םכמע לא ובוש,

 !יתובר .טרופרהל ןיזאמו בישקמ לכהו ונומעפב לצלצמ שאר בשויה .המבה
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 שמש תא וליפאהש ,םינורחאה תוערואמה לע רוא ץיפהל הפ ונפסאתנ ונחנא

 ,השעמה לש לכיטרפה תא ארוקו ךלוה הצרמהו "..הריהזמה היצזיליביצה

 ."בורימנ אשמ. ךותמ לכה -- 'וכו "השטור ןטבב השעמ,,

 הלוע וילתכמש ,ןוטיליפה ןינע תא הפי םלה "תוריח ךותב תודבע, םשה

 ,הזמ םייטסילאיצוסהו הזמ םיינויצה םיטנדוטסה ןיב םיחוכיוהו םיקבאמה דה
 תוימואל לע םה םיחוכיוה .םימיה םתוא לש ץייוושב תידוהי-תיסורה הינולוקב
 .םדאהו םלועה תלואג :ינש דצמו דחא דצמ לארשי ץראו תונויצ ,תידוהי

 "בורימנ אשמ,, יזורח ןאכ םיטלבומ לכה לעמ םרב ."יסורה םעה שפוח,ו םזיסכראמ
 ןוטיליפה .בונישיקב םימדה חבט רכזל ,המצע האצרהה ףוג וא ,האצרהל אשונכ

 רוקמ םהל התיהש ,םיימואלה םיריעצה לע הריציה תעפשהל יוטיב אופיא אוה

 תורפסב "בורימנ אשמ,מ ןושארה טוטיצה -- ןוטיליפב ואבוהש תוטטיצה .הוקת
 תודלות רקחל תובושח -- קילאיב לע הכרעהו תרוקב םשל אל תירבעה

 .םידוהיה םידמלתמה לע המיאופה תעפשה

 רפס ץכ ןויצ ןב לש "ןמזה, ןועברב הנושאר רוא האר "בורימנ אשמ,
 תורפסב) דחוימ םידומע ןינמב ,תרבוחה שארבו (1904 רבמטפס--ילוי) 'ג

 תגשהל דע התעפוה תא בכיע ץכו תספדנ הלוכ התיה רבכ תרבוחהשכ ,(תוימור

 ןמזה,ב "בורימנ אשמ, המיאופה םשל הרעהב .רישה תא םסרפל רוזנצה ןוישר
 רבעב ודוסי רישה אשונש ,ךדמלל -- "ח"ת ןויס 'כ ,בורימנ ןברוח, :רמאנ

 ,הווהה םע ול ןיא רבדו ז"יה האמב בורימנב הרקש ירוטסיה ערואמב ,קוחרה
 .בונישיקב םירשעה תאמ תישארב ורקש תוערואמה םע רמולכ

 .התספדה תא ליצה "בורימנ אשמ,ל "הגירהה ריעב,מ המיאופה םש יוניש
 יפכ ,"הגירהה ריעב,ו םורגופה לע םירישב ןנוקל התשריה אל ראצה תלשממ

 המיאופה האטיב ןיפיקעבש יפלו .בונישיקל ףדרנ םש היה .המיאופל ארק קילאיבש

 איה התיהש יאדו ,המקנלו הנגהל האירקו תוערפה לע האחמ :תיטילופ המגמ

 ("םינזאמ,ב) ליעל ורכזנש ,ץכ לש םינינעמה ויתונווכזב ."לחקב אובל,, הלוספ
 םיבוכיעה ,המיאופה תספדהב ויתואקתפרה לע םיבושח םיטרפ "ןמזה. ךרוע רסומ

 ורופיס יפל ."בורימנ אשמ, םשה תודלותב םש אוה רפסמ ןכו רוזנצה דצמ

 רוזנצהש ,וששח תא ,רישה תספדה ינפל דוע ,וינפל קילאיב עיבה ץכ לש

 לביקש ,םילבור ה"כ ,ףסכה תא ריזחהל שקיב ףאו רישה תספדה תא השרי אל

 ונילע ןיאש, ,קילאיבל בתכו ותוא דדוע ץכ םרב .םירפוסה רכש ןובשח לע

 ןתת רשא דע טוקשא אלו חונא אל .הרוזנצה לש תוינערופה ןמ שאייתהל

 רוזנצה ןוישר תא לביקש דע ,ץכ טקש אלו חנ אל םנמאו ."ןוישרה תא

 .הריציה תספדהל

 לע קפרתהש רמומה ,יודנל לארשי רוזנצה ינפל ארק דציכ ,ץכ רפסמו
 :םגמגו "םיאלפנה םיזורחהמ, הז יודנל לעפתה המו תודיסחו הלבק ירפס



 ) בונישיק תוערפ

 רשפא יא .לספייש הזכ ריש לע רצ .ןייוצמ .בותכל עדוי לבא ,ריעצ אוה,
 ןינעב ותכובמ לע יודנלל ץכ חש רישה תא ולבק ינפל ."הזכ רזכא תויהל

 תוכלמה ינפמ הנכס תצק וב שיש ,ףירח ריש, ,"ןמזה, ליבשב בתכ קילאיבש רישה
 ,ןכאו .ותצעב וחהחניש יודנלמ אופיא ץכ שקיב ."ןב שמתשהל היהי רשפא יאו

 רישה םש בסוה יודנל לש ותצעב .ול רוזעל ודיבש לכ השעיש ,חיטבה רוזנצה
 הנווכהו ,אתלימ ואל אמשש בושחל םנמא רשפא,  :יודנל רמאו ."בורימנ אשמ,ל

 תומלענ חנעפל בייוחמ וניא ,רוזנצ רותב ,אוה לבא .בונישיקל אלא בורימנל אל

 ,תמא, :רמא ,רישה תא וינפל ץכ ארקשמו ."תואור ויניעש המ אלא ול ןיאו
 ינניא לבא .בונישיק לע הז תא ראבל לכוי שפט אלדו םיכח אלד קונית םג

 ינולאשישכ .ךכ רבדה היהש יאדו (בורימנב) םש םג ...בייוחמ ינניא ...בייוחמ
 ."ןכומ ילצא רבכ ץוריתה .קדטצהל המב עדא 'םיהובגה תומוקמה,מ

 העריא ןאכ ןכש ,האירקב ץכ ךישמהשכ םירבדה ינפ ויה ךכ אל םרב

 רפסל ףיסומ ,יתאירק תא ךישממ ינא, .ללכ ול לליפ אלש םוקממ הלקת וינפל

 ,וריכהל טעמכ היה רשפא יאש דע ,(יודנל לש) וינפ ומכרכתנ םואתפו ,ץכ
 הנווכה) הזכ ףודיג עומשל לכוא אל, :וילגרב עוקרלו ופורגא ץופקל לחהו

 טעמכו +אוה ךורב שודקה דגנ רבדמ אוה .('וכו "ינע םכיהולא, :םיקוספל

 םויל יתאבו ושפנל ויתחנה ,ךכב ויתיארש ןויכמ .גדכ יתוא עורקל ץפחש

 .רודיסל רישה תא יתרסמ םייתניב .יתומא 'דב דומעל הצר אל םג אוה .תרחמה

 תא יתאבהו האירקה תא ךישמהל יתאב ,וסעכ ךכשש רחאל ,םימי הזיא רובעכ
 עגונ רבדה ןה ,ול יתרמא !ךיא .דואמ דע ותוא זיגרה הז רבד .ההגהה ילע

 דע עומשל םיכסה רעוס חוכיו רחאל .האלה ארקנ .תורוש שולש-םייתשל קר

 העיגפ ןיעמ ,המיאופה לש הרושה תיצחמו הרושב ,תינשב אצמ אוה .ףוסה

 תא ריתהו רתוה ,רבדה םצעל עגונש המ ,ראשה לכ לבא .אוה ךירב-אשדוקב

 חולשלו יצחו תורוש שולש טימשהלו רישה תא רודיסב רומגל יתטלחה .רישה

 דבלבו ,הריזגה תא חרכה ךותמ לבקיש ,ותמכסה ונממ שקבל ,קילאיבל הז תא

 ."םיברב םסרפתי אלפנה רישהש

 אשמ, םוסריפ םע ול ויהש ויתואקתפרהו ויתואלתמ תצקמ רפיס ץכ

 תא איבהל ךרוצה ןמ םלוא .תצקמה ןמ תצקמ ךא ןאכ יתרסמ ינאו "בורימג

 יודנל לע עיפשהש אוהש אצוי םהיפלש ,הז ןינעב דלפנזור לאומש ירבד

 "םינזאמ,ב ץכ לש תונורכזה ירבד םוסריפ רחאל .סופדל המיאופה תא ריתהל

 ובו (קילאיב ןוילג "ראודה.) "היה ךכ היהש השעמ, :רמאמב דלפנזור אצי

 לע "םשה לעב,ו "בורימנ אשמ, םשה ןינעב יתדבועה בצמה תא דימעמ אוה

 .הנוכנ

 ול התיה אלש ףאו יעובשה "ןמזה,ב ישאר רזוע זא היה דלפנזור

 בתכש המיאופה רבד לע ץכ ול חס ןועברה-"ןמזה,ל תוכייש לכ דלפנזורל
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 ןתמו אשמה םוציעב .הספדהה ןינעב יודנל םע וקבאמו ויתורצ לעו קילאיב

 ןאכו .הנליוול אציו גרוברטפ תא ץכ בזע םהיניב "וותשי, םרטבו יודנל םע

 ,הנליוול ותעיסנ ינפל .שממ סנ םושמ וב שיש ,השעמ"רופיס דלפנזור רסומ
 .םינשי םידגבב רחסש ,רדקל רכמ הנשיה תאו השדח םידגב תפילח ץכ ול הנק

 רורצ :האיצמ ותא איבהו "ןמזה, תכרעמ תיב לא הנוקהירדקה אב םוי רובעכ
 תרזחה ימד דחא לבור שקיבו ץכ ול רכמש םידגבה סיכב אצמש ,םיבתכ לש

 אצמ םיבתכה רורצב שפשפשמו וסיכמ לבורה תא ול םליש דלפנזור .הדיבאה

 ,ןמזה חורל בותכ, (ינועמש) ץיבונועמש לש ריש -- הלודג "האיצמ, םנמא
 .יקסבעטידרב לש רופסו ןילטיצ ללה לש רמאמ ,"ינכפהמ ולוכ

 ץיבונועמש לש ויטעב לבא .סופדל יתרסמ לכה תא, :דלפנזור רפסמו

 .רוזנצה לא אובל ,ריעב ץכ לש ורדעיה םושמ ,יתייה סונא ןכוסמה ורישו

 ינא רשא לע ,תולוק-ילוקב קעצו המיח אלמייו רישה תא ארק אוה .יתאב

 .םימ תופיט יתשכ ץכל ינא המוד יכ ,םש ועיבטהלו 'שפרה לא וכשמל, ץפח

 םינמאנו םירשי םישנאכ, םולשב וניתונש איצונ אל ,ץכ םגו ינא םג ,ונינש

 יכ ,'םישודקה תוכלמ יגורה, לע ונא םג םינמנ היהנ יכ ,המדנ אושלו ;'תוכלמל

 השודק הזיא לע ונחנאו -- םשה תשודק לע וגרהנ םיעודיה תוכלמ"יגורה
 ."? םיגרהנ ונא

 זאו תצקמב עגרנש דע ומעז איצוהל ול חינה קר ,דלפנזור ול בישה אל

 זא וצרפש תוערפל ועיגהש דע םינוש םינינעמ םינינעב חיש לגלגל ולחה

 ,קילאיב לש המיאופה לרוגב תירוטסיהה "הערכה,ל עספכ ךא ןאכמו היסורב
 :ומצע דלפנזורל רובידה תושר רוסמנ ןאכו

 הלשממה סחיו לונוהב ארונה םורגופה "אמויד אנינע,ה היה איחה תעבו,

 ,הברחה למוה לע ונרבידשכו .בשחיי םורגופל ןכ םג ומצע הזה סחיה יכ ,וילא

 ןכ םג ברח ,ח"ת תנשב ,ךרעב הנש םישמחו םייתאמ ינפל יכ ,אליממ ונרכזנ

 םייחב הראשנ הרוסמה יפלו שיא םייפלאכ הב וגרהנ זא .למוהב ידוהיה בושיה
 לע התלע ,םיקאמדייהה .תחיצרו ח"ת תנשל ונעגהשכו .תחא הידוהי השא קר

 רשא ,םידוהיב ודגבש ,םייוגה ןמ ריעה יבשוי תדיגבו בורימג ריעה ינורכז
 םסרופמה קידצה םהיניבו ,שיא םיפלא תששכ וגרהנ בורימנב יכו ,םהב וחטב

 תא ללקל רוזנצה הבריה הכ ,רבדל וניברה רשא לככו .לכימ לאיחי יבר

 אלמ יהיו לארשי לש םהימד םיכפושה ,םירחאה םיעשרה תאו םיקאמדיהה
 .םייוגה לע המיח

 אלא ,םינבל ןמיס תובא תגירה יכ ,ינודא הארי אלה ,ול יתרמא זא,
 .תורודל ןנורכז ראשנו תוחילסו תוניק ובתכ ןהה תוחיצרה לע יכ ,דחא יונישב
 לע הניק בתכש ,דחאה אצמנ םאו .'תוכבל םינתונ ןיאו םיכמ, ונא ונרודבו

 ,ירבדמ העמק בלענ וליאכ אוה .הסיפדהל השרמ ינודא ןיא ,בונישיקב םורגופה
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 ? בונישיק לע לבא .התע םג בותכל רשפא בורימנ לע :לק ךויח ךותמ הנעו

 ? שנעיה ילבמ קילאיב לש וז ןיעמ הניק סיפדהל רשפא יכ ,התא רובס תמאבה

 :יתרמאו ימוקממ יתצפקו ,יחומב ןויערה ץנצנ ,ותלאש תא רוזנצה רומגי םרטו
 םשה תא בוסנ ,ול יתינע ,טושפ -- !!!!בורימנ לע התע םג בותכי !בוט

 ...בטורימנל רמולכ ,הרשע עבשה האמה לש בונישיקל םירשעה האמה לש בונישיקמ

 ימו -- ןיבמה ."בורימנ אשמ,ל "הגירהה ריעב,מ המיאופה לש המש תא הנשנ
 .םייקנ תרוקבה דעווב ךאסכו התאו ןיבי -- ?ןיבמ וניא םירבעה םיארוקה ןמ

 םרטב דוע סופדל רסמנ רישהו !ןכ יהי :רמא ,הדבכ לבא ,הרצק הימוד ירחא
 ."גרובטרפל וכרדמ ץכ ןויצ ןב בש

 ירבד יפל .רוזנצה תוקיחמ לש ןקויד לע ץכ תא דימעה םג דלפנזור

 לכ תא ןייצ דלפנזור וליאו ."יצחו תורוש שולש, קר יודנל טימשה ץכ

 תוטמשהה ןה אלה ,רוזנצה השעש םייונישהו תורסחה םילמה ,תוטמשנה תורושה

 ובתכמב םג .ןכמ רחאלש קילאיב יריש תורודהמב ןנוקיתו ןייולימ לע ואבש

 קוידב אוה ןייצ ,(גצק--בצק 'מע ,א "תורגא,) יקסניבוד המלשל קילאיב לש

 :!רמאמ תא דלפנזור םייסמו ."תורוש יצחו םיתש,מ תובר ןהו -- תוטמשהה תא

 לש וינפבו בורימנל רישה םש תא בסהל רוזנצה עיצה 'לכ םדוק, אל ,ןכבו,

 וינפב אלשו םשה "וניש תא ינא יתעצה לכה תולככ ירחא אלא ,ץכ ןויצ ןב
 ."הנליוב זא אצמנש ,ץכ ןויצ ןב לש

 ?תילארשיה תורפסה לש הרוזנצה תודלותל, :ורמאמבש ,ריעהל יוארו
 ץכ בליש םירחא םירמאמבו (ג"פרת ,ה 'בוח ,ט הנש) ישדחה "ןרותה,ב

 םירמאמב לבא ."בורימנ אשמ, םשה תודלות תא רפיסו הז ןינעב תונורכז
 שדקומ ןוילגבו "םינזאמ,ב ורמאמב וליאו .בגא-ךרדו דיד"רחאלכ הזב עגנ הלא

 רבד ,"בורימנ אשמ, לש ירוטסיהה קרפה תא תוטרפב בתכ קילאיב לש ולבויל

 םעפה (ץכ) אבש ןויכ, :וריעהב ,אוה ורמאמ םוסריפל דלפנזור תא איבהש

 לע אבבו הזב םיארוקה תא דימעאו והדימעא :יתרמא ,הירוטסיה בותכל

 ."רבדבש תירוטסיהה תמאה

1 

 תרבחמב המיאופה תא איצוהל תישעמ ףאו הבוט הבשחמ וז התיה

 ,"םעזה ירישמ, :םשב ,תרבחמה .םיברה ןינק התושעלו להקב הציפהל תדחוימ

 הליכמו רצייוושו ןירפלייה לש סופדה תיבב הספדנו הסידואב ו"סרת תנשב האצי

 בונישיק תוערפש םשכ ,"ירוטסיה, השענ רבכ "בורימנ אשמ, םשה .םידומע 6
 :ירוקמה המשב המיאופה הארקנ רבכ תרבחמה וזב ."הירוטסיהה תלחנ, רבכ ויה

 יתעדי,| "הטיחשה לע, :םירישה וז תרבוחב ואב הדבלמ ."הגירהה ריעב,
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 םשה תרזחה ךותמ .הסידואב ,ו"סרת תבטב בתכנ ןורחאה רישה ."לפרע לילב

 היסורב "סופדה שפוח, ןתמ רחאל הז היהש ,אופיא ןבומ ומוקמל ירוקמה

 תא סיפדהל היה רשפא ךכ םושמו תמדקומ הרוזנצ אלל סיפדהל היה רתומו

 :תרבוחה האצי םעז ימיב .רוזנצה לש תוטמשהה יולימבו ותומילשב רישה

 ."םידוהי םדב וחשמנ הינפא,ש ,היצולובירה ימי הלא ויה ."םעזה ירישמ,

 .ריעל ריעמ םילגכ ורבעש ,תוערפ "פורעו םיטוחש םידוהי ימדב םדה ברעתהו

 "םעזה ירישמ, תעפוהו היסורב תירבעה תורפסל םלא ימי םג םימי םתוא ויה

 .וז תורבקדתיב"תיימוד לש "הרפה, םושמ התיה

 "הדסמ, רצבמ לע תואנקב םש ןגהו ןודנולב רנרב .ח.י בשי םימי םתואב

 "םעזה ירישמ, תעפוהב ."ררועמה, יסרטנוק תא איצוה ויתוחוכ יצמאמ לכבו

 דוע, :הז םיריש סרטנוקמ ותולעפתה תא עיבה תחא הרושבו היחת תוא האר

 .צ .ב .ח) "קילאיב .נ .ח לש 'םעזה ירישמ, רואל ואצי !והנה יח לארשי יהולא

 תעפוה רבד .(30 'מע ,1906 סראמ ,ג 'בוח ,א הנש "ררועמה,ב ,"םינויצ,

 לש תידיי-תירבעה תפסותב תובבלנ הכרעה תורושב ןייוצ ףא "םעזה ירישמ,

 םינויצ, :רמאמב .(ו"סרת זומת ,943 'לג ,65 הנש) ינודנולה "לקינורק שיאו'ג,ה

 םש אצי רבכ אל הז, :רתיה ןיב רמאנ וז תפסותבש ,"תירבעה תורפסה לע

 תרשע הנהו .קילאיב .נ .ח לש 'םעזה ירישמ, :רואל ןטק רפס (היסורב)

 הינשה לע הזה ןטקה רפסבש םיטויפה ןמ םידחא םיקוספו תחא ףכ לע םינותע

 םימש, :םילודג אל םיריש ינש אלא םניא ירה וללה םיטויפהו ? עירכי המ --

 הבתכנש ,'בורימנ אשמ, המיאופהו "לפרע לילב ,יתעדי,ו "ילע םימחר ושקב

 וזיאב ,ד"סרת ,ישילש רפס ."ןמזה, ףסאמב רוא התארו בונישיקב םורגופה רחאל

 התצרש ,הרוזנצה םע תואקתפרהו תואלת בור ירחא הז םגו -- תוטמשה

 :ןוכנה  םשב אשמה | ספדנ | השדחה | האצוהב | .ירמגל | המירחהל

 ."- -- -- 'הגירהה ריעב)

 רבדי (ו"סרת באב א ,33 'לג ,ה הנש) "םואלה,ב "תויתורפס תוריקס,ב

 ךות .תינויה היגולותימב הלעמ יפלכ תוחטהו תונלבוק לע ןזיוהיינ .ש .ח

 םג איבמ אוה :דומלתהמ תונלבוקו הטיג לש "סואיטימורפ,מ הטטיצ תאבה

 תיבב והיקדצ,) םימש יפלכ תוחטהו תואחמ םיאלמה ,ג"לי ירישמ תואמגוד
 ןאכמ .("םי תולוצמב,ו "ןועמש ןב ףסוי ינש. ,"תוירא יניש ןיב, ,"תודוקפה

 יררושמ ןואג, ,קילאיב לש ןתואל ג"לי תוחטה ליבקמו קילאיבל עיגמ אוה

 הנויבצב תדחוימו הנימב השדח הניה קילאיב לש ותחטה, :קיסמו "וננמז

 ןזייהיינ בתכ וז ותריקס ."הינפל ויהש תוחטהה לכ לע איה הלוע ןכ לעו

 קילאיב, :רמאי "הגירהה ריעב. לע ורבדבו "םעזה ירישמ, תעפוה לגרל

 ,'םעזה ירישמ, ותרבחמב םינפ יונישב התע ספדנ רשא ,'הגירהה ריעב, ורישב
 אל ,הובגמ תפקשנה תוירזכאה לע םערתמ ונניא ,םימר ןכוש לע ןנואתמ וניא
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 םימר ןכושב םקנ הזחי ,קילאיב ,אוה .םיערי אל םינפו חיש ךופשי תוננואתהב

 . .. לכה-ךסה ידיל אבו רבעה לכ תחת וק ריבעמו

 םע ארוקה תושגרל רתויב ץרמנ יוטיב תורופס םילמב רנרב עיבה םא
 ןוטיליפב וז תרבחמל תעלוק הכרעה ןילטייצ ללה םסריפ ,"םעזה ירישמ,, תעפוה

 ךרכ אוה .(ו"סרת באב ח"י ,163 'לג ,ד הנש "ןמזה,) "םירצויו תוריצי, :ולש
 ?ןראצ ןוא רעצ ןופ,ו תירבעב "םעזה ירישמ, :קילאיב לש ויתורבחמ יתש תא

 ריעב, לע םא יכ ןהילע אל רובידה תא ביחרהו תחא תבב ואציש ,שידייב

 .ח יי תמדקה לע תרוקב ןיעמ אוה ןוטיליפה לש ןושארה קרפה ."הגירהה

 לש הפוס תא איבה ןילטיצ .("המדקה, :ןלהל) תידייה תרבחמל יקצינבר

 ?הגירהה ריעב, הוהמ לע ולבקתנש תועד המכ תריתס םשל הב הלתנו המדקהה
 ורבעי םרט דוע, :יקצינבר בתוכ .היסורב תימצעה הנגהה לע התעפשהו
 ,ררושמה לש קומעה בלה ןמ וז שא-לשדהמיאופ הצרפתהש םוימ םינש שלש

 אל .ירוטסיה רבדכ טעמכ הניהו הבתכנ תאזה תעב אל ומכ ,עודי סחיב ,איהו
 םוקמבו ונמעב וניאר הלאמ תולודג תוטיחש ;'תירוטסיה, איה המצע הטיחשה

 ןולקה תנומת הניה 'תירוטסיה, םלואו .תובר 'הגירה ירע, תחא 'הגירה ריע,

 םא יכ ,לארשי יריעצ דוע ואבחתה אל םיבר תימוקמב .ררושמה רייצמש

 ,ארפה ביואה דגנ ,םייתימאה 'םיאנומשחה ישרויכ ,בבל ץמואב וממיקתה

 לש ףצקה ירבד תא ארקנש ,העשה התעו .םמע דובכ תא וליצהו ,םדל אמצה

 יכ ,ונתמחנ תאז יהתו בגשנה הרישה"חוכ לע קר םמותשנ ,וניחא דגנ ררושמה

 ,םויה םג אוה לודג 'רעצ,ה .הלא ונימי לע אלו רבעש המ לע רומא הז לכ

 ,-- -- -- ונרשב וניחא לע ףוצקל םוקמ דוע ןיא םלואו ,דואמל דע אוה לודג

 :ריעי וירבד תישארב .ןילטיצ לש ותודגנתה הררוע המדקהה םצע

 רמ אב היה םא .תולצנתה לכ ילבו המדקה לכ ילב הספדנ תירבעה תרבחמה,

 יתעדי,ו 'הטיחשה לע, םירישה ויה תירבעה ותולצנתהבו ותמדקהב יקצינבר

 םידקה אלש יקצינבר רמ השע בוט אל ילואו .וינפ לע םיחפטמ 'לפרע לילב

 ,ררושמה ףצק לש ותוהמ תא ןיטקהל ךכ לכ רשפא םא .םירבעה םירישל םג המדקה
 ףצקל םוקמ דוע ןיא התעש ,דיגהל רשפא םא ,לוח ךכ לכ ותושעל רשפא םא

 ופצק קר 'בורימנ אשמ,ב המוהה ףצקה הז לכב תוארל רשפא םא ,וניחא לע
 תוארל רשפא םא ,בונישיקב 'תימצע הנגה, התיה אלש לע ,ררושמה לש

 תיחפהלו ןיטקהל רשפא ירה ,םיאנומשחה לש םהישרוי םידחא םיללמוא םירענב
 .'לפרע לילב יתעדי,בשו 'ילע םימחר ושקב םימש,בש ימלועה ףצקה תא םג

 ."ףצקל םוקמ דוע ןיאו 'רעצ,ה קר ראשנש ,םתודוא םג דיגהל רשפא

 אתרופ המחנו רעצה תגפה םושמ שי יקצינבר תמדקהבש ,ןילטיצ רובסו

 ותוצרפתה ןואב םייקתי אוהש ךרוצ שיש העש ,גומנו ךלוה ףצקהש הדימב ,ןוסאל
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 .תודחא תורוש ןינעב לכהו ותא חכוותמו יקצינבר םע אוה ןיידתמ ךכו .ותסיסתו

 טטצל ןילטיצ הברמ וירבד סוסיבל .תיעטומ הסיפתו ןוכנ אל שוריפ האר ןהבש

 םיקמנ םה ,האר םג הארו, :םיזורחה תא איבמ אוהש ינפלו "בורימנ אשמ,מ

 :לאושו יקצינברל הנופ אוה "םפורגאב יאסכו םימשה וצצופיו, דע ,"םנוגיב

 םתישארמ ,תורודה לכ ןובלע תא עבותה הז ףצק םאה !יקצינבר רמ ,אנ עמש,

 לש ןויסנ הזיא היה בויקבו הסידואבש המב םימוחינ ול שי םתירחא דעו

 םיזורחח תאבה ךות תולאש יבג לע תולאש םרעמ אוה ךכו ."!תימצע הנגה

 - - -- לחיו וארק ,םוצה הלכ הנהו, :םיזורחל לשמל ועיגהב ."בורימנ אשמ,מ

 םעה השע המו, :לאושו רזוח אוה "וכו המבה לע הלוע ןשרדה הנה יכ

 םיקוספו םינשרד ,המבה לע םינשרד זא םג ולע אל םאה !רבוטקוא ירחא

 אל םאה !םהיפמ וליצה אל דחא םיהלא לוק ףאו -- םהיפב תונוש תורושורבמ

 םינשרדה לכ תויפמ זא העמשנ םאה !םלועבש םימזיפוס ינימ לכ זא ועמשנ

 ךלוהה םעה לכב זא הארנ אל םאה !באכ לשו תמא לש תחא הלמ ףא הלאה

 ,םחיל סנ ,םחור תמ ,היאש תכוי םבבלו םחצמ לע תומה ות, יכ ,'םיגניטימ,ל

 ."-- -- -- ?"םבזע םהיהולאו
 אוהש ,ויתולאשב קילאיב לש םעוזה וחור ךלה וליאכ ךישממ ןילטיצו

 גרהה לע םעה זא בישה המ, :וירבד תריתס םשל יקצינבר תא לואשל ףיסומ

 תמיתס ,תודתיה תביחת ,תושפנ תואמ ןדבא לע םעה זא בישה המ !ארונה

 המו םעה זא השע המ !תורייעו םירע םישמחו האמ ןברוח ,טיטב םידליה יפ

 אלא יקצינבו תמדקה ןיא השעמל ."?םיאנומשחה ישרוי ,וירוביג זא ורביד

 שולש ץקמ "בורימנ אשמ,ל אוה ותסיפת תא וילע תולתל ןילטיצל דתי תניחבב

 רבוטקוא ימיב םדה יחבזו תוערפה ,תוכפהמה רואלו "ןמזה,ב המוסריפל םינש

 ץרפתמה ףצקה היא ,תימיאלה הבושתה היא, :אוה לאוש בושו .םהירחאלו

 הניאש הבושת ,םעה לש הייוהה יקמעמ האבה הבושתה היא ? המוההו יעבטה

 הלא לכל םימולישה םה המ !תונובשחב האב הנניא ,תשרוד הנניאו תרקוח

 ?תאז המ !ןתייוגב וללעתהו ןכ ירחא ותמוה ,םימעפ םירשע וסנאנש תורענה

 ."------? תאז המלו !תאז המ לע

 ןמש, :הדגנ :רתוי ןוכנכ וא ,הכפהמב רבדל ןילטיצ אב אוה ופצק ךותו

 לארשי ידלי ,טחשיהל םיכירצ םידוהי תובבר ?ןמש"םד ? היצולובירה תרודמ לע

 חוכירצ לארשי תורענ ,לווניהלו אמטיהל תוכירצ לארשי ישנ ,עסשיהל םיכירצ

 וזיא הזמ עיגת ילואו ןפ םושמ ,'םדא-יסוס תעברמו רעי יריזח ץברמ, תויהל

 לכ לש םתקדצה היא ? םייוניעה ולא לכ לש ןכותה אוה המ ? היצולובירהל הבוט

 חכשנ וליאכ יקצינברו ןילטיצ לש ופצק זי הזכ ןפואב ."? תועווזהו תולבנה ולא

 םעה, לע ופצקו ומעז ןאכ עיבמ רמרמתמה ןילטיצו .םירבדה ךשמהב התע

 בולבל, לע ,קילאיב יבקעבו ,תויסוקסידה ירוביג ,וימכח ,וישודק ,ודיתע "רחבנה
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 לכ לע ,שמשה יצח לע ,ביבאה תודע לע ,הרזה תרוטקה לע ,םימשה

 םיטעמה הרובגה ייוליג ןינע יכ הארנ ."---- -- דחי םג םהיריציו תישארב ישעמ
 לע הנגה לש רמוח ןימכ שורדל םיבר ושקיב םתואש ,תימצעה הנגהה לש
 אוהו ןילטיצל חונמ ןתונ וניא ,ולוכ םעה לש םי ינמ הבחרהו הלודגה ודי תלזא

 םיבסומו) תולאושש םיניע, :וירבדב וז הלאש איה רזוח זורח ןיעכ ,לאושו רזוח
 ןת ("ימעמ ןובשח תולאוש ,הפ ויניע םג הנהו, :קילאיב יזורחל הלא םירבד
 ."? תוללמואה הנגהה"תורבחב ןהל שי הנקת םולכ -- ןובשח

 ,"בורימנ אשמ,ל אוה ותונשרפל יקצינבר םע וסומלופמ ןילטיצ גילפמ ךכו

 ובואכמ ,ושפנו ובל ירוהרהמו ורואמ םהילע ףילזמ ,היזורח תא דחאל דחא חתנמ

 ומעז ץרפתי ,םטוטיצ ךות ,הלא קילאיב יזורח ןילטיצ חתנמש לככו .ושואיו
 םסריפש ,"יוד בלמ, ורמאמ דה וירבדמ הלועש שי .קילאיב לש ותואב דכלתמו

 רמאמה אוה ,"חבזה לע, :רחאה רמאמה לשו בונישיק ןברוח רחאל "ןמזה,ב

 םג .הרמו הלודג הקעצ תעקוב ולש הרושו הרוש לכמ רשאו ותמיאב דירחמה
 ךותב תלפוקמה ,בל תרבוש החנא םיעמוש ונא יקצינבר םע הז סומלופ"רמאממ

 ןיב דוחיבו ידוהיה בוחרב השענה לע ובל רמ דוחיבו תולאשו תונעט תרדיס

 ואיבהב .הנושארה הכפהמה ימי לש הלא םירעוס םימיב ידוהיה רעונה יגוח

 ןיא ומכ ,םכתומל םעט ןיאו, דע "אצת ריעל ץוחמ לאו, :םיזורחה תא לשמל

 המלו המ לע !יבכמה הדוהיו דוד יהלא לא -- -- -- :רמוא אוה "םכייחל םעט

 הזיא ?קוטסילאיב ימיבו רבוטקוא ימיב םיללמואה םידוהיה הלא לכ וגרהנ
 ."? םתומל םימולישה םה המ !םתומל םעט הזיאו םהייחל םעט

 הז ,ושפנב רבשמ וללוחו וחור תא ואכיד בונישיק תוערפש ,ןילטיצ

 הלאב האר ןכ לעש ,םזילאירוטירטלו הדנגואל ותוא איבהש רבשמה

 ייוליג םתוא תימצעה הנגהב אצומ וניא ,ץרקו ןוילכמ טלפמו םעל הלצה ןגוע
 .יקצינבר ולש אתגולפ רב דוחיבו -- הב םתוארל ומידו ואר םיברש הרובג
 'םיניגמ, לש םינינמ ינש תדמעמ קוטסילאיבכ הלודג ריע, :אופיא בתוכ אוה

 תואירק לש םינש שולש ירחא .םיעותו םיכובנ ,םידרופמו םירזופמ םה םגו

 תַע לכב -- -- -  בונישיק השעמ קוטסילאיבב הנשנ הרובג תונעו תולודג
 תורשעל ןהל שיש תונובשחה ינימ לכ םילועו םיפצ דימ ,הנגה לע םירבדמש

 הזיא םיראשנ ,ביואה אובב ,ףוס ףוסו ,ןמצע ןיבל ןהיניב ונלש תוגלפמה

 םתנווכב אוה רפוכ ללכב ."םיצימא ,םיטרפ םימחול הזיא ,'תודדוב םילבש,

 תימואל תואנקו תימואל הרובג לש ץמש ףא האור וניאו םיניגמה לש הרוהטה
 :ומיעטהב ,םיבכמה ינינ תומד תא םהב האור אוה ןיא דוחיב .הלא הנגה ינוגריאב
 .'"אנומשח -- טפטפמ רענ לכל וארקת לא !אושל םיאנומשחה םש ואשת לא,

 "יטרפה, :קילאיב לש לופכה "ינא,ה לע ןילטיצ הצרמ ינשה קרפב
 .ותרישו ררושמה תכרעהל תועלוק תורעה המכו המכ ןאכ תויוצמו ולש "ימואלה,ה
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 ןכש ,המואה לש הנוסאו התרצב ,ויובדל ,קילאיב גזמי ,תיטרפה ותרצ תא

 -- - -- ול איה תימצע וז הגשה-ךרד .תרחא רייצלו תרחא תוגהל ול רשפא יא,

 אשמ ,םיאיבנל יוקיחכ וא המזגה וא ,הגלפהכ הארנ היה רחא ררושמ לצאש המ

 רשפא"יאו תויהל ךירצ ךכ ומכ ,םירבדה עבטב קילאיב לצא אוה .םנונגסו םשפנ

 ילב ,ולש 'תואובנ, ילב קילאיב תא רייצל טעמכ יל רשפא יא .תרחא תויהל
 "פל ,ןילטיצד אבילא ,ךייש קילאיב ."ימואלה רעצה ילבו תימואלה החכותה

 וליפאו הכיא תוניקלו לאקזחיו והימרי לש םהיתוחכותל ותרישו ותמשנ שרוש

 .ונוק ינפל וחיש ךפושה ,םילהתבש "יגע,ה לא רתויב אוה בורק .םהמ רתוי

 דימתמ חותינ ךות ,םיהלאל ותבריקו קילאיבל םיפיעס המכ שידקמ ןילטיצ

 םע הלאב ןתונו אשונ קילאיב ןכ לעש ,"בורימנ אשמ, לש םיבורמ םיזורחל

 שי םא, :ןילטיצ קיסמו .המקנ שרודו קדצ שקבמ ,םייניש קרוחו םעוז ,םיהולא

 לשו האמוט לש םלועה הז לכמ ןבא לע ןבא ראשיי אלש וז איה אלה ,המקנ

 קדצה ותוא ונניא ,וןילא ףאוש הזוחה רשא ,ימלועה קדצה -- -- -- םימד

 רשא ,קדצה ותוא ,יהולאה קדצה םא יכ ,לכה םירבדמ וילע רשא ,יתורבחה
 זא הזכ קדצ ןיא םא ."והותו ספא לכה וידעלבמ רשאו ,םשב ותונכ לכונ אל

 .'וכו "םוהתה תא םדה בוקי, :קילאיב יזורח עמשיהל םתומכ ןיאמ םייואר תמאב

 דבלמו היתויתואו היתובית ,היזורח לכב תירבע הריש איה "בורימנ אשמ,,

 םגרתל הסינ ןמשירפ .תידייל התוא קיתעהל רחא ררושמ םוש חילצה אל קילאיב
 יונה תא רוסמל ודיב הלע אלש ,רמאי אוה םגו "הטיחשה לע,מ םידחא םיזורח
 םינותעב, :ןמשירפ לש ותריקסב ואבוה הלא םימגרותמ םיזורח .קילאיב תרישבש

 יתרכזהשו "ראטקעל, יוניכב "גנוטייצסקלאפ עשידוי,ב םסריפש ."םילאנרושזבו
 לכמ הבוטל ולידבמו קילאיב לש הז וריש תא ןמשירפ ןייצי וז ותריקסב .ליעל

 ץראו םימש, :רתיה ןיב ןמשירפ רמואו .םהה םימיב ומסרפתנש ,תוערפה יריש

 ןבומ .םיריש בותכמ םיקסופ וניררושמ ןיא בונישיקב ערואמה םוימ .בונישיקו
 ויה בונישיקב וערקנש הרותה ירפס םוקמב וליא ,ללכ "ל תפכיא היה אלש

 םיאצומ ונא םימעפלש ,איה הלודגה ונתמחנ .םירישה בור תא םש םיערוק
 ונא (ג"סרת רייא) "חולשה, לש הנורחאה תרבוחב הנה .האירקל ןוגה רבד םג
 לקנה תוארונה תוחיצרה לע ריש בתוכ קילאיב םא .קילאיב לש ריש םיאצומ

 החנא יתעמש אלש רבכ הז .ךיתומצע ךותל רדוחו בלה תא עזעזמ אוהש ,ןיבהל

 ,האשינ ךכ לכ ,הפי ךכ לכ -- ןושלהו ,תרפוע רודכ -- הלמ לכ .וזכ בל"תרבוש

 :ןמשירפ לש ישפחה ומוגרתב תודחא תורוש ירהו ."הל לגוסמ קילאיב קרש

 !טחש ןוא םענ -- זדלאה םעד רידאנ !ןיילת ודו,

 ;:קאהַא ןוא טנאהא ךאד טסאה וד -- טנוהא יוו ךימ קילפעצ

 -- טאפאשע ןיימ זיא טלעוו עצנאג יד
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 ! טשינראג א ןענעז רימ ,רימ ןוא

 ,טולב סאד ןצירפש זאל ,חומ םעד טלאפש ,קאה יד םענ
 -- דמעה ןייד ףיוא טלא ןוא גנוי ןופ טולב
 ."ןרעוו טשינ טקעמעגפא םע לאז לאמנייק ןוא

 ליעל רכזנכ ,ץרפ לש ותונגב רבדל ןמשירפ אב קילאיב לש וחבש ךותמ

 ,הדיחי ףא םהה םימיבו .הנושאר הבוגת הלא ןמשירפ ירבד ויהו ב קרפב
 גשומ ידייה ארוקל ונתנש ,םידיחיה -- םימגרותמה םיזורחהו ,"הטיחשה לע,ל
 םידמל ונא ,ליעל ואבוהש ,ןמשירפ לש הלא תורושמ .קילאיב לש וז הרישמ המ

 ויתונורכזב ץכ ןויצ ןב ירבדלש ,העש ,"הטיחשה לע,מ ותולעפתה לע םג

 .תיטויפ הריציכ "בורימנ אשמ,מ ללכו ללכ ןמשירפ לעפתה אל ,ליעל יתאבהש

 ותיבל יתסנכנ ,המיאופה תספדה ירחא םיישדחכ ,השרווב יתייהשכ, :ץכ רפסמו
 אשמ,ש ,רמא ןמשירפ יכ ,ורפיסש ,םידחא םירפוס םש ויה .ץרפ .ל .י לש

 וז המיאופ ירה לכ םעו ,םתחכותו םיאיבנה ןושל תא ריכזמ םנמא 'בורימנ
 הריש יהוזש ,רמאו ,הלאה םירבדה עמשל זגרתה ץרפ .הקיטסיצילבופ
 לש המוגרתמ ונינפל ארק ץרפ .הבש תיטילופה המגמל ץוחמ ,הריבכו הלודג

 ומוגרתב (המיאופה) הספדנש יל המודמכ, :ךכל ץכ ףיסומו ."תידיאב המיאופה
 יקצולירפ "בצש ,"געוו,ב 1906 תנשב ספדנ ץרפ לש ומוגרת ,ןכאו ."ץרפ לש
 .השרווב הנש התואב איצוהל לחה

 םלוא ."ןמזה,ב הספדהה רחאל דימ "בורימנ אשמ, תא ץרפ םגרית ץכ יפל

 1905 יהלשב המיאופה םוגרתל שגינ ץרפש ,םידמל ונא קילאיבל ץרפ יבתכממ

 וספדנ םיבתכמה) "געוו,ב םוגרתה םוסריפל ךומס ,רומאל ,1906 תישארב וא
 וספדנו ורזח .רבוחל .פ תורעה ףוריצב ,ט"צרת ,'ד ךרכ ,קילאיב רכזל "תסנכ,ב

 ומגרותו .ך"שת ,ביבא לת ,'ב רפס ,'י ךרכ ,ריבד תאצוה ,"ץרפ .ל .י יבתכ לכ,ב

 ,"ץרפ .ל .י ןופ סעדער ןוא ווירב, :ורפסב לזיימ ןמחנ ידי לע שידייל םיבתכמה
 -עבש היה אל קילאיבו ומוגרתב ץרפ חילצה אל .("קילאיבל ץרפ ןיב.. :קרפב

 (1906 ראוניב 31-מ) קילאיבל בתכמבו ונולשכ לע דמע ומצע ץרפ .ונממ ןוצר
 התא :דואמ לודג ךניבו יניב לדבההש יפל ,ימוגרתב יתרציק, :וינפל לצנתי
 ,הקצומהו הקזחה ,המצעב תיאיבנה הפשה .לוח-ןבאב ינאו לזרבדתשעב השוע

 אלו השוע וניא ונלש 'ןושלעמאמ,הש המ ,םיפרה תומוקמה תא םג הליצמ
 יתיעט (רבוחל .פ תרעה -- 'בורימנ אשמ, םוגרתב) תועטה ------ םלועל השעי

 ןכ לע .לטב תכלל ץוחנ יל .ךל עודיכ ,יאנפ ןיא יל .היה ךכ היהש השעמ .ינא
 .הלמב הלמ ךריש תא יל .םגרתל ,ןבתכ ריעצל ,םימרכה ילבחממ דחאל יתיויצ

 הזו .וירחא רובעל יתעד לע הלע אלו בוט םגרתמו רפס עדוי שיא ריעצה הזו
 ."תולצע -- ער השעמ םנמא
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 תא רואל םיאיצומה, :קילאיבל םירחא םיבתכמב ץרפ ךכ לע ףיסומו

 ,ישאה תליגמ, םוגרתב תעכ קוסע יננה ? ךנוצרכ םוגרתה תא ןקתמ ךנהה + ימוגרת
 הקתעה ,ךלש רישה -- -- -- 'געווב עובשב םיימעפ וא םעפ תספדנ יהתש

 .ומוגרת תא ןקתי קילאיבש הצר ץרפ ."ץפח ךבלש המ השע -- ךלש ינאו ךלש

 .ול וליעוה אל םינוקית םושש ,יוקל הכ היה םוגרתה ,םרב

 תא םוגרת ותוא זיגרה דוחיב .ץרפ יצירעמ תא םג בזכיא ץרפ לש ומוגרת

 קילאיבש ,הזב האגתמ דימת היהש ,קילאיב לש לודגה וצירעמ ,םכילעיםולש

 ,םיטסינוגרא'זה ,ונל םג,ש ,םירבעה ינפל ראפתמו שידייב ריש םימעפל בתוכ

 ,ב רפס) "םדא ינבכ םינושארה,  :ורפסב ץיבוקרב .ד .י רסומ ךכו ."קילאיב שי
 : ("קילאיבל םכילע"םולש ןיב., :'ח קרפ

 -םולש אצי תחא םעפ .בובלב ונבשישכ ,ףרוח ותואב השעמ היה הנהו,
 לש תרבוח יל טישוה ,ללכ וכרדכ אלש ,םימעזנו םישירחמ םינפב ורדחמ םכילע

 תיתורפס הפסוה התיה וז -- תרבוחב יתנייע .%! הז אנ ארק, : תורצק רמאו ,ןותע

 ריעב.) "בורימנ אשמ,  קילאיב לש המיאופה תספדומ הבו ,יאשרווה "געוו,הל

 לש הזל המוד היה ןכותה -- אורקל יתלחתה .ץרפ לש ידיי םוגרתב ("הגירהה

 םילשוחמהו םישובכה םיזורחה .הנושמו הרז ,תישפח התיה הרוצה ךא ,קילאיב

 וכפושו וררופתנ ,םיסיסרל וכוה וליאכ ,תרדוק שאב םיטהולה ,קילאיב לש

 יכ ,היה רכינ .המישנ-תורצק באכ-תואירקל ,תועטוקמ תוקעצל וכפהנ ,רפעכ

 .הב לשכנו ותמלוה הניאש הכאלמ ומצע לע ליטה ץרפ

 : חור תמחב רמרמתה םכילע םולש

 םלוע תבצמ ,תאזכ ןמא-תריצי לע לפנתה ,ודיב וצפמ ילכו םדא אב --

 ...!הזכ השעמל ארקנ םש המ !סרח ירבש לש לג האשעו ,םעה תרצל
 :וירבדב גילפה סעכ בורמ

 תא טעמל ןווכתנ ,קילאיבב ותאנקמ ,הז ץרפ יכ ,ינפל קפס םוש ןיא
 ."- -- -- ימע ינב ךרד תא ינא עדוי .תידיא ארוקה להקה יניעב ותומד

 לש לודגה וצירעמ דימת היה ,אברדא .ץרפב דושחל ןיא ךכ ידכ דע

 םימוגרתבו "בורימנ אשמ,ל הז םוגרתב הייוצרו הבוט הנווכ ול התיהו קילאיב

 המלה אלש הכאלמ תמאב התיה וז המיאופ םוגרת לבא .קילאיב תוריצימ םירחא

 ,םוגרתה לע רובעי קילאיבש קקותשה הז םושמו ךכב שיגרה ומצע ץרפ .ץרפ תא
 קילאיב שגינ וניגבש ,ץרפ לש הז ומוגרתל תוכז הלגלגתנ ףא .ותוא ללכשיו ןקתי

 ."טעטכידעגרעביא, -- שידייב התוא טייפל :ןוכנ רתוי וא ,המיאופה םוגרתל ומצע

 םוקמ הל תעבוקה ,הרידא תיטויפ הריצי ,השדח הריצי איה שידייב המיאופה

 .השדחה שידיי תרישב דחוימ

 ,תדחוימ תרבחמב האציו "טאטש הטיחש ןיא, :המיאופה הארקנ שידייב
 1906 תנשב ,הסידואב "המידק, תאצוה ידי לע ,"ןראצ ןוא רעצ ןופ, :םשב
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 טראוו עטצעל סאד, :רישה םג ללכנ וז תרבחמב .('מע 31 הליכמו 16 תינבתב)

 והז ."דוי רעד,ב ספדנו שידייב ורוקמב קילאיב ידי לע בתכנש ,"(שיאיבנ)

 ואירקמו ארוק ,ויעושעש ריש היהו רתויב ובביח םכילע"םולש רשא רישה
 ,ןותעה תא ותמחב ךילשה אוה. :רכזנה םוקמב ,ץיבוקרב רפסמש יפכו .דימת
 זגרא ךותמ איצוה ,לודג וחוכ המבו קילאיב אוה ימ ,ותיב ינבל חיכוהל יידכו

 תא םהינפל ארקו ,קילאיב לש 'ןורחאה רבדה, ספדנ ובש ידוי,ה ןוילג תא ויבתכ

 םעט ול הפיסוהש ,הקימעמו השובכ ,תיתונמא המעטה ךותמ ,בר שגרב רישה

 ."- -- -- ! קילאיב בתוכ ךכ ,דחוימ

 ומעזב אוה בורק ,תוערפיריש אוה ןיאש ףא ,"טראוו עטצעל סאד,

 ,הז ידיי ריש ריכזמ תומוקמ המכבו "טאטש הטיחש ןיא,ל תיאובנה ותחכותו

 .ד"סרתב בתכנש ,"רבד, :ירבעה רישה תא ,1900 תנשמ "דוי רעד,ב ספדנש

 ידומע לש םייוסמ רפסמ יולימ םושמ אל "טאטש הטיחש ןיא,ל ףרוצ הז ריש

 םושמ אלא ,הצילמה תרגישכ ,"קלח ריינה תא איצוהל אלש, ידכ וא ,תרבחמה
 קילאיב, :הז ןודינב בתכ תובשחמ-לעב .הלא םיריש ינש ןיב ברה ןוימדה
 רבשמה ,ולש 'ןורחאה רבד,בב רשא איבנה ותוא אוה ולש 'הגירהה ריעב, לש

 ףא .-- -- -- אלפ"תואב ,םיהולאב ,ונלשו ולש ,הנורחאה הוקתה תא םיסיסרל
 (ז"ישת ,ביבא לת) ומוגרתב קילאיב לש םיידייה וירישל ואובמב ,ןילטיצ ןורהא

 תא המילשמכ 'ןורחא רבד, המיאופה תא תוארל שי תוניחב המכמ, :רמוא

 ."תיאקילאיבה םעזה תריש

 .םיליבקמה םיירבעה םיזורחה תא םיריכזמ םניאו םיריכזמ םיידייה םיזורחה

 תעפוה םע וז המיאופ לע ובתכש יפכ ,"דוביע, אל ףאו ישפח םוגרת הז ןיא

 שדחמ אוה יח "טאטש הטיחש ןיא, תא קילאיב בותכב ."ןראצ ןוא רעצ ןופ,
 ןאכ םיתעלש אלפה ןמ ןכ לע ןיאו םיעזעזמהו םיארונה םירקמה לכ תא

 המיאופמ תורוש תצק איבהל אל רשפא יאו .רתוי תודירחמו תומויא תונומתה

 :ידייה החסונב וז האלפומ

 -- עטציילפראפ ןרעדעפ טימ ,ןהעג וטסעוו ןסאג ןיא,

 ,ךייט ןעסייוו ַא ,ךייט א ןיא ךיז טסדאב וד

 ; סייווש ןעגיטולב סנעשנעמ ןופ טזאלעגסיוא ךיז טאה סאוו

 -- סטוג"ןוא-באה עטקילפעצ גרעב עצנאג ףיוא טסטערט וד

 ,סנעבעל עצנאג ,סנעבעל עצנאג ןענעז סאד
 !ןעבראש א יוו גיבייא ףיוא ענעכארבעצ

 ,ןברוח ןיא ךיז טסרעטנאלפ וד ,טספיול וד ,טסייג וד

 ,סעלטא ןוא דייז ,תומש ,רעטופ ,רבליז ,שעמ
 ,ךעלעציפ-ץיפ ףיוא ,עטקילפעצ ,ענעסירעצ
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 ,ס'נדנ ,םיבוט םימי ,םיתבש ענעטארטעצ סיפ טימ
 ,הרות רעקיטש ,טעמראפ ,ןיליפת ,םיתילט

 ,המשנ ןייד ןופ ךעלעקיוו עסייוו ראלק ,עגילייה תועירי

 סופ ןייד םורא ןיילא ךיז ןעלקיוו ייז ,העז ,העז

 סיורא טסימ ןופ טירט יד ריד ןשוק ןוא

 "...ביוטש םעד ךיש ענייד ןופ פא ןשיוו ןוא

 ועבטו, .ירבעה רוקמהמ תצקמב הנוש הז ידיי חסונב םיזורחה רדס

 איה ידייב וליאו ירבעה רוקמב הרשע תחאה הרושה איה "'וכו תוצונב ךילגר

 הבש ,ירבעה רוקמב הרסחה ,הפסוה םג ןאכ ,דבלב וז אלו .ט"יה הרושה

 .הבר תוירויצ
 דע "ביבאל ינודא ארק "כ, :םיזורחחה תא קילאינ ביחרהו הניש ךכ

 תורוש שמח תויוצמ ירבעה רוקמבש תורושה יתש םוקמבו "טחש טחושהו,

 : שידייב
 : גניליווצ א טקניישעג טנאה רעדלימ טימ ריד טאה טאג ןעד,

 ;: גנילירפא טימ הטיחש א

 -- ןעטכיולעג ןוז יד ,טילבעג טאה ןטראג רעד

 ...ץטחשעג טאה טחוש רעד ןוא
 דנואוו רעד ןופ ןוא ,טצנאלגעג טאה ףלח רעד

 *. ..טסילפעג דלאג טימ טולב טאה

 ףיסוה ןכש ,ידייה םוגרתהו ירבעה רוקמה ןיב תואחסונ-ילדבה דוע שי

 ואובמב ןילטיצ .א תאז ןייצ רבכש ,ךכ לע דומעא אלו -- תורוש קילאיב טימשהו
 בושו הזמ אצ התע, ןמ תיבה תא טימשה קילאיבש ,שיגדהל קר ינוצרב .רכזנה

 ב": תא ןכו %םבזע םהיהולאו םחיל טנ ,םחור תמ, דע "תושמשה ןיב הנה

 דע "םהל דונת לא התא םגו, ןמ ,וןירחאלש תיבה לש תונושארה תורושה

 חסונב אל יוצמ היה אלש ,תיב ףיסוהו ."ובלב בקרהו וימצע לע הדולחהו,

 ,ןכמ רחאלש תורודהמהו ח"סרת ,אקארק סופד ,ויריש רפסב אלו "ןמזה,ב ספדנש
 .ג"'צרת תנש לש לבויה תרודהמ ,דחא ךרכב "קילאיב .נ .ח יבתכ,ב םא יכ

 אוה .םדוקה תיבה לש המויאה הנומתה תא םילשהש ,הזה תיבה סנכנ ןאכ

 ."! םינצבק תורבקה תיבל, : ליחתמו "םימחנתמ םינצבקהו,, םייסמ

 ,םינלדתשלו ימואלה ןוסאב רחסמ ושעש ,םינקסעל קילאיב ילוא ןוויכ ןאכ

 לעב וריעה רבכ ירבעה רוקמב הז תיב רדעה לע .םימואל דסחל םהיניע ואשנש

 יפל .("היה ךכ היהש השעמ,) ליעל יתרכזהש ורמאמב דלפנזור .שו תובשחמ
 "ןמזה,ל חלשש ,ררושמה לש די בתכב רסח הז תיב היה דלפנזור לש ונורכז

 בותכ שידייב .ןכמ רחאל תובר םינש אופיא בתכנ אוהו רוזנצה תקידבל רסמנו
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 תירבעב וליאו ,תורוש רשע ליכמו םיזרוחמ יתלב ,םינבל םיזורחב תיבה

 תושבוגמו תוקצומ תורוש -- תירבעב .תורוש עשתב םהו םיזרוחמ םיזורחה

 םימואל דסחל םתארקו, :הרושה םג הרסח שידייב .קילאיבל רשא םינתיאה חוכב

 : הזב ואיבמ ינאו ןושאר חסונ אוה ידייה חסונה ."םייוג ימחרל םתללפתהו

 !רעפעלש ,סעבראט יד טימ תורבקה תיב םוצ,

 רענייב עסייוו יד סיוא טבארג ,טייג וצניהא

 ,םירבק עשירפ ס'מישודק ערעייא ןופ

 ,עבראט ןייז רערעדעי ,סעבראט יד ןא טפאטש

 ךיז טפעלש ןוא ,ןיירא טלעוו רעד ןיא ךיז טזאל ןוא

 ,דירי א ץעגרע ואוו ,טאטש וצ טאטש ןופ

 רעטסנעפ עכיוה עדמערפ עלא רעטנוא ןוא

 ,םינוגנ עשירעלטעב עקירעזייה טגניז

 ,טלעדניווש ןוא ,סיוא טרעראנש ןוא ,טעב םימחר ןוא

 *.ןייב ןוא שיילפ רעייא טימ ,רעהא זיב יוו

 "סיוא טרעראנש,, : יסופיטה ידייה יוטיבל ןתנ קילאיבש ,ךכ לע וריעה רבכו

 ןילטיצ ןרהא ."וררונשת םתררונש רשאכו, :הינוריא אלמו חלצומ ירבע יוטיב

 א ןשלח ,ןטעב ןוא., :הרושה תאו "ןורחא רבד, םוגרתב וז ןושלרעבטמב שמתשה
 ."וררונשת רהוז וק תבדנ, :אוה םגרית "לארטש

 ,בונישיק ילבא המכו המכ לש םשפנ אשמ היה שידייב "בורימנ אשמ,

 ,חיצנגילטניאל םגו םנושלב םע יטושפ לא עיגי קילאיב לש ובינש ,וצר םבל לכבש

 תימואל-תידוהי הוצמו הבוח םיבר ואר הז ידיי חסונב .תירבע תעמוש הניאש
 ודוביעדומוגרתב ללכב שידיי תורפס םעו םיארוקה םע קילאיב אופיא השע דסחו
 .םימואת זאמ ושענ "טאטש הטיחש ןיא,ו "הגירהה ריעב,  .שידייב וז המיאופל

 ןכ תירבעב תוערפה תרישב תדחוימ המיאופ איה "הגירהה ריעב,ש םשכו
 .שידייב תוערפה תרישב רזנ-ןבאכ "טאטש הטיחש ןיא, תססונתמ

 : םירבדבש תוטשפב יקצינבר ליחתי "ןראצ ןוא רעצ ןופ,ל ותמדקה תא

 קילאיב םגרית ,ארוקה ינפל הזב תעצומה ,"טאטש הטיחש ןיא, המיאופה תא,
 -לעבו ."הטושפ תידוהי ,תיממעה וננושלל ,תירבעה ,תימואלה וננושלמ ומצעב
 רעצ ןופ  :ןטקה רפסהש ,עגרל ףא קפוסמ ינניא, :ורמאמ תא םייסמ תובשחמ

 רעונה ינבל דוחיבו ,ןטקלו לודגל םע-רצואו האירק-רפס בורקב היהי 'ןראצ ןוא

 לע רעצהו םעזה ,קומע שפנ טאש לש םעטה תא וישכע שיגרהל בייחה ,ונלש

 םוחלל לכונש ידכ ,ונינפל עיבצה קילאיבש יפכ ,םיסורהה םיימואלה ונייח
 ."ערה תא אונשל הליחת םיכירצ בוטה תא בוהאל לכונש ידכ .תימואל היחתל

 תיתיצמת הכרעה םושמ הב שי לבא ,יקצינבר לש ותמדקה איה הרצק
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 םע ןילטיצ לש סומלופה ירבד ךותמ ליעל אבוה המדקההמ עטק .המיאופה תוהמל

 םניא ,יווד בלמ ואציש ,ןילטיצ ירבד םרב .תימצעה הנגהה ןינעב יקצינבר

 םיוקב הב רסמ יקצינברו תיניינע התיהש ,המדקהה לש המצע לכל םיעגונ

 .המיאופה וזב םולגה ,ררושמה לש ימינפה ומלועמ םיטלובו םיטעמ

 "טאלבעאגט סעשידוי,ב יכ ,הקירמאב םג ןיטינומ ואצי ידייה חסונב המיאופל

 ולביקש ,רעשל שי הספדהה ינפל הלודגה תמוסריפהמ .הוסיפדהו ורזח יקרוידוינה
 ,ל"רשת בתכ הקירמאב הספדנש ינפל .ומצע קילאיבמ הספדהל ןוישרה תא

 ןוא טניט, :עובקה ורודמב ,"טאלבעגאט,ה לש יתורפסה רקבמהו ןטסינוטיליפה

 לש ורישל םיארוקה בל תמושת תא םיררועמ ונחנא, :רתיה ןיב ,"רעדעפ

 תריש .'טאלבעגאט,ב אבה 'א םויב םסרפתיש ,קילאיב לודגה ידוהיה ררושמה

 אוה קילאיב .ונימיב תידייה תורפסב הנימב תדחוימו רתויב הריבכ איה קילאיב

 ררושמ ןיב לדבהה .לארשי יררושמ לכ לעמ ותוא דימעמ הז רבדו דואמ ירוקמ

 ואצמת םינתיא-בר ררושמ לצא יכ ,ךכב אוה שולק ררושמו לודג חוכ לעב

 ,תוירוקמ תובשחמ ,תואצמא אוה שודג דימת .םישדחו םיננער תונויער דימת

 םיריאמ ,םיקרבכ םיעיתפמ הלא תונויערו םירחא לצא הכ דע םתארק אלש

 ,אוה רמואש לכו יוקיח לכה ןוא-ירסח םיררושמ לצא וליאו .םתוימואתפב

 גוסמ ררושמ לש ויתונויער .רשוכ רתיב בורלו -- םירחא ידי לע רמאנ רבכ

 תא אופיא דימעמ הז רבד .םתאצרה תרוצ םג איה הנשיו םינשי םה הז ןורחא

 ."םיאקחהו םינוניבה ירחא םיררגנה ,םישולקה םיררושמה לכ לעמ קילאיב

 יזטעזאג עשידוי, לש תועובש ןוילגמ איבמ ינא ק"רשת לש הלא וירבד

 לש תיעובשה הרודהמה ,(1906 יאמב 26 / ו"סרת ןויס ח"ר ,21 'לג ,א"ל הנש)

 :םשב וזה המיאופהו קילאיב לע ישאר רמאמ -- ןוילג ותואב ."טאלבעגאט,,ה

 רמאמל יווילכ .(לערב לובט חותפ בל) "לאג ןיא טקייוועג ץראה ענעפא ןייא,

 טעו תסק ,לבנ -- הנומתל תחתמו ,הייולג-תנומתמ החוקל ,קילאיב תנומת האב

 יילאפ ןאהוי ךרועה ידי לע בתכנ יאדוובו המיתח אלל אוה רמאמה .םירפסו

 עשידוי סאד, םסרפמ בר גנועב, :רמאנ רמאמה תישארב .וז הרעשה קזחמ ןונגסהו

 דומעב התוא םינתונ ונאש ,קילאיב .נ .ח לש תוומלאה תמיאופ תא 'טאלבעגאט

 ,- 7- -7- 'טאטש הטיחש יד, :םשב ,רחא

 םיצלמנ םירבדב ותוא גיצמו קילאיב לע ךרועה רבדמ הריתי תובהלתהב

 ידוהיה בוחרב רתויב ץופנה הז ןותע היה םהה םימיבו -- ונותע יארוק ינפל

 -ילארשי"ללכ, ןותע הז היה .הקירמאב שידייב םינותעה ראש לכמ העפשההיברו

 קילאיב .נ .ח, :רתיה ןיב רמאנ םירבדה ךשמהב ."ינויצ-יליכשמ"יסכודותרוא

 הז ררושמל קלח םיהולא .ונרודב תירבע יררושמב לודגה קפס םוש ילב אוה

 הברה ךכ לכ עיקשה הז שבדבו הרישה םלוע לש שבדה לכו החירפה לכ תא

 םעונ תא ונא םיעמוש ,רש קילאיבש העשבש דע ,הבר הכ תונתיאו תוחוכ
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 קילאיב בתכ וישכע דע .המחלמל תארוקה ,הרצוצח תעורתב ברועמ ,רימזה לוק

 .תיזנכשא"תידוהי תפשב םג בותכל ליחתה התע .שדוקה ןושלב -- הייתפשב

 ןאכ .תירבע םג הבתכש ,'טאטש"הטיחש יד, :וז המיאופב השע ותלחתה תא

 הנושארב .ונלש הידגרטבש רתויב תוכושחה תונומתה תא ררושמה ונל הארמ

 רק לזרבו הדלפמ בל לשחל ונתוא הויצמ אוה .תוערפה תוארומ לכ ונל הארי

 לש תוברוחה לכו תוחומהו םדה תא תוארל ,םישרח ,וירחא תכלל ןכו השקו

 םלועה תושידאו תוארונה תוירזכאה תא הארמ אוה -- -- -- םימדה תנותח

 -- שירחמו קתוש ,גהונ וגהנמכ םלועהו הכרדכ החרז שמשהש ףא ,םרב .הלאל

 םיאמט םילרעש ,הנידדרזג תא לבקל הכירצ 'הגירהה ריע,ש ,םתא םירובס םאה

 לע תוחנאהו תויכבה ךותמ -- -- -- ,אל ?תורוהטה לארשי תונב תא ואמטי

 לע ותחכות תא םיערמו זיזח ךותמ רבדמה ,םיהלא לוק שערכ עקוב םיגורהה

 -- - -- םהיכמל בישהלו םשפנ לע דומעל םילוכי םניאו םניח וכוהש הלא לכ

 ,=- -- -- ?םלועה תא שיעריש ףורגאה ןכיה

 הלא תא ץבישו םיינפח אולמ יילאפ לטנ "טאטש הטיחש ןיא, יזורחמ
 יסכודותרואה ןותעה לש יבויחה וסחי תא ןייצל יוארה ןמו .ישארה ורמאמב

 המיאופה .הלעמ יפלכ החטה עדונכ תללוכה ,ולש המיאופלו קילאיבל הקירמאב

 תרתוכה רחאל ."טאטש הטיחש יד, :הארקנו "טאלבעגאט,ב םלש ףד הספת

 ןבאה סאוו,) "םתומל םעט אלו םהייחל םעט היה אלש ,הלא לע הניק, :רמאנ

 םישקבמה, הלאל החכות ,("ןבראטשעג טסיזמוא ןוא טבעלעג יוזא טסיזמוא

 רישב םייוניש המכ םייוצמ "טאלבעגאט,ב ."תונועמה םהיתונב דעב תוטורפ

 :ןאכ ספדנ "ןראצ ןוא רעצ ןופ,ב ,"קאה ןייז טימ ראוו, :םוקמב :ןייצא םהבו

 השא ןייז טימ רע געמ יצ, :הרושה ירחאו (!סופד תועט ילואו) "קאה ןייא,

 תפסות ,"דימת יוו סלא ןוא ,רעירפ יוו סלא ןוא, :וז הרוש הפסונ "ןבעל רעטייוו
 ספדנ "ףיולטנא ,גונעג טציא ןוא, :םוקמב ;"ןראצ ןוא רעצ ןופ,ב הרסחה

 ."דנוצ א, :ןאכ

 המיאופה תעפוה רחאל דימ ,"טאטש הטיחש ןיא, לע תיתורפסה הכרעהה

 -"לעבמ האב "םכזה ירישמ, תכרעה םג הללכבו -- "ןראצ ןוא רעצ ןופ,ב

 יאנליוה "קלאפ עשידוי סאד,ב ,(קיטירק) "תרוקב, ורמאמב ,ורבדב .תובשחמ

 וזבו םינומשה תונשב תוערפה תורפס לע (ו"סרת ןויסב ז"כ ,4 'לג ,א הנש)

 לש הריצי ,הלודג הריצי, :ראשה ןיב םש אוה רמוא ,בונישיק תוערפ רחאלש
 רישה םע קילאיב לש 'םעזה ירישמ, :תחא קר ונל שי -- הי-ךורב ררושמ
 תורודב ונלש ןמזה"תויוחל חצנ-ןורכזכ ונתורפסב ראשייש ,'הטיחשה לע, ישארה
 םה יקסניפ לש 'יבצ תחפשמ) בוקירשט לש 'םידוהיה,ש אוה רזומ .םינורחאה

 הארמ הז .קילאיב לש 'הטיחשה לע,מ ונלש םירוענה ינב לצא רתוי םייראלופופ
 םיבגשנה תוערפה יריש םא ,םיינחורה ונייחב תוילאמונאה-יאו הבוזעה לכ לע
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 רעונהמ לודג קלחל םותחה רפסכ תועובש השולש"םינש ינפל דע ויה קילאיב לש

 (םוגרת אל) אלפנ דוביעבו ונילעו ותריש לע ומצע קילאיב םחיר ונרשאל .ונלש

 ,ןראצ ןוא רעצ ןופ, :םשב ,רפסב .'טאטש הטיחש ןיא, וריש תא שידייב ונל ןתנ
 רשפא יא רפסה לש הלודגה ותובישח תא .(* םייטילופה וירישמ םיינש אוה סניכ

 אהי .ארקיו רוזחיו ארקיש ,ארוקל ץעייל קר לוכי ינא .הרצק היזנצרב ךירעהל

 לובסל ,שיגרהלו אורקל קילאיב לש המיאופהמ דמלי ,ולש ןחלושדרפס -- רפסה

 תיטויפ הריציב רשא חוכב םישיגרמ םישנא ,םיניבמש ,ינא חוטב .לובסלו

 הזה ןטקה רפסהש ,ינחוטב .הפ לעב 'ןראצ ןוא רעצ ןופ, יריש תא ועדיי ,הריבכ

 הכותב סינכיו ונלש הלדה ןוגר'זה ןושל תא רתויב תרכינ הדימב המידק דיעצי
 ."תירבעה הפשה לש יאובנהו ילביבה חוכהמ קלח

 ףיסוה ,ןכמ רחאל .קילאיב לש ונורשכל הצרעה תאלמ הכרעה יהוז

 :(%| 'מע ,1922 ,גאלראפ ללכ ,ןילרב) שידייב קילאיב ירישל ואובמב רמאו

 קר אל ,םיררושמה לודגל קילאיב תא התשע 'טאטש הטיחש יח - ---

 תודלותב דיחיה אוה קילאיבש ,רמול ןתינ .בוחרב ארוק לכל םג אלא םיניבמל

 -- םעה תובכש לכ ןיב המוצע הכ הדימב םסרפתנ הליל ןיבש ,לארשי תורפס

 ."- -- -- הז םוסריפל יואר אוהו

 תיתורפס הסמ תמאב איהו "היזנצר, :תובשחמ לעב ארק תרכזנה ותכרעהל
 ךירצ ארוקה, :המיאופה תא אורקל דציכ ארוקה תא ךירדמ םג אוה הבש ,האנ

 .םלש םע לש ויתוברוח ביבס ותוא תררוגו חוכב וב תזחוא הקזח דיש ,שיגרהל

 תומוקמה לע אקוד עבצאב אוה הרומ תוירזכאב ,וחרכ לעב בחוסו ררוג ררושמה

 בלה לע באכה ץחול םאו .שפנה טאש תא רתויב םיררועמהו םיחלאנה ,םיארונה

 הצור אוהו ארוקה יניעב תועמד תולוע םאו .באכה לע ךרודו ררושמה אב

 ."- -- -- תוירזכא אלמ טבמב ררושמה וילע טיבי ,יכבב ץרפתהל

 ןוא רעצ ןופ, לע דיחיה אוה יל עודיו הדימבש ,הז רמאממ עטק יתאבה

 תובשחמ-לעבש ,תרבחמה איה ,תרבחמה תעפוה ןמזב םסרפתנש ,שידייב "ןראצ
 התובישחו קילאיב תמיאופ לש יכוניחה ךרעה תא םג הילע ורמאמב טילבה

 ולש "םירחבנ םיבתכ,ל סנכנ םג רמאמה .תידייה תורפסב ךרעיבר סכנכ

 םארגאפ, :םשב ,(174--167 'מע ,1910 ,הנליו ,א ךרכ ,"ןטפירש ענעבילקעג,,)

 ריעב,בו "הטיחשה לע,ב בגא ךרד ךא תובשחמ"לעב עגנ הז רמאמב ."רוטארעטיל
 "ןטפירש ענעבילקעג,) "םעזה ירישמ,ל דחוימ רמאמ שידקה אוה םרב ."הגירהה

 .ללכב קילאיב ןויזחה לע דמע ובש ,(59-53 'מע ,ב ךרכ

 ."םייטילופ, : הביתה תא טימשה ויבתכב רמאמה תא וסינכהב (*



 ?בורימנ אשמ,ב הרוזנצה תוטמשה לע קילאיב

 בונישיקב יקסניבוד המלשל בתכמ ךותמ

 .ד"סרת תבט ג'י ,הסידוא

 יקסניבוד המלש 'ה דבכנו רקי דידי

 : ךינפל ןה ירה (* שקבמ התא רשא תורושה תאו

 : הרושה ירחא

 םלכ םיבכוש םה הנה החבטה ילגע הנה

 :ולא תורוש עברא תורסח

 ,םכתומכ ינע םכיהלא ,םלוע יבולע ,יל וחלס

 ; םכתומב רמוחו לקו םכייחב אוה ינע
 -- יתלד לע םתקפדו םכרכש לע רחמ ואובת יכו
 !יסכנמ יתדרי -- וארו ואוב ,םכל החתפא

 ...'וכו 'וכו םכילע יל רצו

 ."'ה םואנ. :םילמ יתש תורסח ,"ינא יח םלואו, םילמה ירחא ,קרפ ותואב דימו

 .הנוכה תיחשמ הז ןורסח

 ייתרצב, תחת "ינולקב, ירק) "יתרצב ינתאצמ יכ, תלחתמה הרושב קרפ ותואב
 ."ידיא םויב ינארתו, :הרוש יצח רסח (םינפב םנקתת ןכו

 ."אשת יתמילכ רסומ יכ, ירק "אשת ירסומ יכ, תחת

 הרוש יצח רסח "ומעריו םהילא רבד !ילא וננחתי הז המלו, הרושה ירחא

 "םהימורמו םימשח וצצופיו, תחת ;:"וכו 'וכו ועבתיו ידגנכ ףורגא אנ ומירי,

 .יאסכו םימשה ירק
 קילאיב .נ .ח ךלש ינירה הזבו

 .םכתיב ינב לכלו ךיחא םהרבא 'רל םולש

 ,הבקסוממ האזמ בקעי ברה םשב ,יקסניבוד .ש 'ה ונממ שקיב קילאיב לא ובתכמב (*

 .רבוחל .פ תרעה -- .("הגירהה ריעב,) "בורימנ אשמ,ב רוזנצה קחמ רשא תא ועידוהל

 .טפ 'סמ ,גצק--בצק 'מע ,'ה"סרת--<"רת ,א ךרכ ,קילאיב ןמחנ םייח תורגא



 לסרק .ג

 ייטלעוו,ה תיירלקפסאב בונישיקב םורגופה

 ריעסה אוהו) ידוהיזאלהו ידוהיה םלועה תא ריעסהש בונישיקב םורגופה

 םידה אליממ אצמ (ונימיב האושה ימיא רשאמ רתוי הברה ידוהי-אלה םלועה תא

 ביבאמ ךינפל חתפנה ןותע לכ .תידוהי-אלהו תידוהיה תונותעב רתויב םיבחרנ

 לחה ,םורגופה לע עפשב רמוח ךל קינעמ ,היהתש לככ ונושל אהתו ,ךליאו 3

 הנותע המוד ןיא םרב .תויטסירטלבו תויטסיצילבופ תובוגתב הלכו הקינורכב

 ןותע עדונכ הז היה .םינותעה ראש לכל "טלעוו,, : תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה

 םיקה לצרה ,רומאל ,תינידמה תינויצה תורדתסהה לש התדיל םע הלח ותדילש

 ןבומכ היה אוה .וילע וחורמ ךסנש ףיסוהל רתומלו וב היחה חורה היהו ותוא

 תללכה ידכ דע ןאכ בחרוה תונויצ גשומה םרב .ינויצ (ןועובש :השעמל) ןותע

 הבחרה תועמשמב תודהיה תסיפת םע ןאכ התהדזנ תונויצש הדימב ,ידוהי רבד לכ

 .רתויב הקומעהו

 אלו רתי תוריהז גוהנל "טלעוו,ה לע היה תינויצה תורדתסהה ןותעכ םרב

 הנוויכל קיזהל וז ךרד התיה הייושע ןכש ,רתויב הייולגו הפירח המיענ טוקנל

 תחקל שי הז וק .טרפב לצרה לש ינידמה ולעפלו ללכב תינויצה תוינידמה לש

 ויארוקל קינעה "טלעוו,ה .הז ןותעב םורגופה תופקתשהב רבדל ונאובב ןינמב

 תניחבמ ותובישח הבר דוחיבו םורגופל עגונה לכב רתויב הבחר הירלקפסא

 ץוחמ עיפוהו וליפאש ,ןותע הז היה אסיג ךדיאמ .יברעמה םלועה ידה תופקתשה

 ךרדכ ,םידוהי יבגל יטסיראצה רטשמה ילולעתל ויתובוגתב ישפח היהו היסורל

 ,ןאכ ןיחבהל ןתינו רתויב ריהז אוה היה ,היסורל ץוחמש םינותעה ראש לכ וגהנש

 לש סיסכטה .רתויב בשוחמ ינידמ וק םע הבוגתבש תופירחה ןאכ תגזוממ דציכ

 תונותעה תובקעב ךלהש ,אופיא היה תיטסיצילבופה הבוגתה םוחתב "טלעוו,ה

 ךכ םושמ .הלאה םישעמה לע רתי תופירחב איה ףא הביגהש ,תיסורה תילרבילה

 ועיגהש יפכ ,הינווג לכ לע תיסורה תונותעה תובוגתל םיבורמ םידה ןאכ רעקתשנ

 .םינמאנ םימוגרתב היסורב וירפוסמ ןותעל

 ייטלעוו,ה תא אופיא םישוע ,ןלהל ומגדויש ,םירחא םיבר ןכו הלא םירבד

 אלש רמוח עקוש ןאכש ,המיתה ןמ ןכ לע ןיאו םורגופל עגונה לכב רישע הרכמל

 יבחר לכב וירפוסש ,ןותעב םירומא םירבדה דוחיבו .הכ דע לצונ אלו עדונ
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 ייחב ,םייזכרמ םיתעל ,םישיא אלא םיבתכ לש גוסהמ םלוככ םבור ויה אל םלועה

 םניא בורל הלא .םביבס השענהמ הפי הפי ועדי הלאו תוברתו תורפס ,רוביצ

 שחנל לוכי התא רתויב תוקוחר םיתעלש ,תומש ירוציקב םימותח םיתעלו םימותח

 םהיתומש תא ןווכמב וריתסה הלאש רכינ םירבדה ילתכמ םרב .םהיבתוכ תומש
 .אשיב אניע תמחמ םישרופמה

 .א

 הייוארה הדימב רעשל ונל השק תאז תאו -- לכ םדוק היה "טלעוו,ה

 ,וירזועו לצרה םלוא .תינויצ הלומעתל וליפאו תונויצה תרבסהל ןותע -- ונימיב
 שיו רישיה השובלב תלבקתמ הלומעת ןיאש ,הפי ועדי םיקהבומ םיאנותעכ

 לכל ןותע אוה "טלעוו,ה ךכ םושמ .םיבורמהו םינושה ןותעה ירודמ לכל הרידחהל

 :ורקיע לכו לזבב חסונש ,ינויצה וקה ינשה טוחכ וב רבוע םרב .ויקודקדו ויטרפ

 תירוטסיה תוכזב םלועה תרכהו "םימעה טפשמ,, ידי לע לארשי ץראל לארשי תביש

 תונויצהש רוכזל ונא םיבייח ףא .ונימיב לארשי תויעבל הווהב הז ןורתפבו וז

 "טלעוו,ה לעו ונמע לש טועימבש טועימ תלחנ םימיה םתואב התיה וז הסיפתב

 הלא לכ םע תיאידיאו תיטסיצילבופ הניחבמ קבאיהל ןוילגו ןוילג לכב טעמכ היה

 העפשה תלעב ףאו תפעוסמ תונותע םהלש ,ברעמבש הלא םע דוחיבו םידגנתמה

 .תלטובמ אל

 רמאמ היה בונישיק תוערפל "טלעוו,בש ןושארה דההש אופיא אלפיי אל

 רנרוו דנומגיז ר"ד ךרועה לש ןבומכ אוהו -- א\ : םותחה ,יטסיצילבופדישאר

 "תפלוח העפות,, :אוה רמאמה םש .(1.5.1903/ג"סרת רייאב 'ד ,18 'לג ,7 הנש)

 .ולש החנמה וקה אוה ינויצה חקלהש ןותעה לש ומצע לכל אוה ינייפוא רמאמהו

 הרקעל ןיאש תישרש העפות איה לארשי תאנשש ,עדונכ הנעט תינידמה תונויצה

 םידגנתמה ונעט ןכ אל .לארשי ץראל הלוגהמ הריקעב ינויצה ןורתפה ןכ לעו לילכ

 .'וכו 'וכו ישונאה ןימה רופיש םע םלועה ןמ רובעל הדיתעו איה תפלוח העפות --

 הלא וליאו היפוטואה לש המוחתב ןכ לע התיה וז תוימיטפואב הקפקיפש תונויצה

 םא ןכ לע היה חוכיוה .לוכיבכ ויה םיצוענ תואיצמה לש המוחתב םיטסימיטפואה

 .איה תדמתמ וא תפלוח העפות האנשה וז

 ףירח טסיצילבופ ,לצרה לש ותארשהב "טלעוו,ה לש השעמל ךרועה ,רנרוו

 בונישיק תוערפ .וכרדב רתויב קודאו לצרהל ןמאנ דימלת -- ףיסוהל רתומלו היה

 התלגתנש ,"תפלוח העפות,, התוא תכרפהל ילאידיא רמוח אופיא ול ושמיש

 םתוא לע ומעז ןכ לע ךפוש אוה .דחפו התמיא הליטמה התוישרשב אקוד בונישיקב

 ןכ לעו תילארשי המוא ןוגכ הזכ רבד תואיצמב ללכ ןיא םהינפלש ,םיללובתמה
 תדרל םג לוכי וניא םייק וניאש רבד ןכש ,היילכל הייופצ וז המואש ששח לכ ןיא

 ןבומכ הנווכהו -- םינויצ תצובק םע רמו בקונ ןובשחל עספכ ךא ןאכמ .ןוימטל
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 וז תללובתמ הצוכקל תברקתמ ,הדוגינ לכ םע ,איה ףאש -- עה-דחא תצובקל

 -ישנאו םדוזרשב לש תונויצל הריתי הקיז אלל תיאליטרעהו תינחורה התונויצב

 םידגוסהו הזמ רשבה ריס לע םידרחה ,הלא תווצק אופיא דחאמ אוה .םיטושפ התומת

 "רבעש עובשה ערואמ, תא הלא תווצק דגנ דימעמו הזמ "תינוחמצ תונויצ,ל

 .םהלש הירואיתה-ינינב לכל דוגינב הכ אוהש ערואמ ,בונישיקב

 התע תויח תוידוהי תוחפשמ תואמו זבל היה ידוהי שוכר .ךפשנ ידוהי םד

 לש ןנויצ .ןהיתושפנ תא וטלמי הנא תעד אלל ,רחמה תארקל םידחפ ידחפב

 ןה םעז תמחב םג אלא יווד שודג בלב קר אל השענ ,רנרוו יפל ,הלא תודבוע

 עונמלו םולבל לכה םישועה ,םידוהיה יפלכ ןהו םירזכאה םיחצורה יפלכ
 הלא לש םתודגנתה .תינידמה תונויצה איה הלענה ולמסש ,הלצה השעמ לכ

 םילושכמה םה םה םידוהיה תלאש לש ילאירוטירטה ןורתפה חכונ השעמה-ספא וא

 .ינויצה ןורתפה לש ישעמה ועוציבל ךרדב רתויב םידבכהו םילודגה

 הליחת ,היצילגב םג אלא בונישיקב קר אל תוערפ וצרפ םימי םתואבו

 ונילע אהי המ, :רנרוו אופיא לאוש .בוטולבאזב םישדח המכ רחאלו בונהואב
 רמולכ ,םיעשופה תא ילוא ושינעי תונוטלשהו וניללח תא ןומטנש יאדו .''? התע

 ןכמ רחאל) םהיעשפ לע יוארכ תופחל וחילצה אלש ,םהבש םילאימולשה תא

 לע לוכיבכ םולשו ונכ לע םולשה רוזחי בושו (שפוחל ואצוה הלא םגש ררבתנ

 וררחתשי אל םינומה ינומה םתאו םיעגפנה לכ + הז אוה םולש המ םרב .לארשי

 הלא .םיעשופה םג וטקשי אלו וחוני אל אסיג ךדיאמ .הז עזעזמ טויסמ םלועל

 ,םידוהיה דגנ םמעז תמח תאש רתיב םבלב ורטי םהידהוא ינומה םתאו ושנעייש

 ןיטולחל המייקתג וז האובנש ררבתנ ןכאו -- הנושארה רשוכה תעשב ץרפתתש

 ףיסומ ,ןכתייו .1905-ב תינשב תוערפ וצרפ םש ,המצע בונישיקב הנושארבו שארבו

 -תוזח תאו -- התע התלגתנ וזש יפכמ תוירזכא רתיב הלגתת םעזה תמחש ,רנרוו

 וניחאל ץעייל שיה :הטושפו המת הלאש לאוש אוהו .עדונכ המייקתנ וז םימיא

 ? םידדושו תויח יצירפ לש הלא תומוקמב תויחלו ףיסוהל

 םישדחה תומוקמב וכרטצי אל םאה !ןאל זא -- רנרוו לאוש ,רגהל םאו

 תא קיסמ אוה ןאכמ ? דחאכ םיינחורו םייסיפ םייוניעו תולבסב שדחמ ליחתהל

 תוחיצר ןתוא עונמל ןפואו םינפ םושב לכונ אלש ,תינויצה ,הטושפה הנקסמה

 לכונ אל ףא ."תפלוח, ךכ לכ אל העפותל ןה תואצות הלא ןכ לעש ,דיתעב

 םירודח םלוכ לכש ,הלא םיחצור-םיעשופב הקזח דיב גוהנל תונוטלשה לע תופכל

 שנוע ישעמש תעדה לע ולעי הבשחמו בל ימוטא קר .הלא ןודז ישעמ לש תונוצר

 ערש יאדו .ןהלש חצרה תוואת עוציבמ הלא תויח דיתעב עונמל םייושע תוסנקו

 תויחל םייתעבש רמו ער םלוא .םישפח םיכלהמ םיעשופש רבדה אוה רמו
 לש םמעז ינפמ תונוטלשה תנגהל ברעהו םכשה םיכירצ ונאש העדותבו הרכהב

 םתואו םיערופה תא רתויב םיפירח םירבדב תונגל הזמ לק ןיא ,ןכא .םינומה ינומה
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 תעדות ילעב םיבוט םידוהי םתוא ?ןאכמ עמשמ המ םלוא .םהירוחאמ םידמועה

 רדסל םירזוחו הלא םיטוב םירבדב םנופצמ תא םיעיגרמ "תפלוחה העפותה,

 .םנופצמ תבוח לוכיבכ ואלימ ןכ לעש ,םויה

 ללמב התבוח ידכ תאצויו לוחב השאר תנמוטה וז תוינידמ רנרוו עיקומו
 לבסב תופתתשה רסוח לע דיעמה רבד ,תוישעמ תונקסמ לכ אלל דבלב אשינו םר

 חווטב וז הייעב רותפל השירדב ורמאמ תא םתוח אוה ךכ םושמ .םיעגפנה וגיחא

 הריאממ היעב רותפל הדיבש הדיחיה איה תינידמה תונויצה רומאל ,רתויב קוחר

 -קפסרפמ םירבדה תייאר ךות ,תברקתמ וז השגדה) ונמעב לודג קלח? תוחפל ,וז

 הלא .(ויתוארטסילב עלוק אוה הילאו הב ,הדמעה וזל ןווכתמב אלש ,הקוחר הביט

 גואדל םיכירצו םיבייח הלוגב םהיתובשומ תומוקמב חונב םמצע תא םישיגרמה

 םילוכי דוע לכ תאז ושעי םא םדיצמ האנ הז אהיו םילבוסהו םינענה םהיחאל

 .בונישיקב התע הלא ןוגכ תועווזו םימיא ימיל ופצי אלו םיחונ םיאנתב תושעל םה

 המלענ ןכמ רחאל .דחא ףוריצכ הלא תומש ינש ושמיש הליחת) בונהואו בונישיק

 תונויצהש ,קוחרמ םידמועה הלאל הרהזא תוא ןה (בונישיק קר הטלבו בונהוא

 .ףתושמ הלצה-השעמ םשל תוחותפ תועורזב םלבקל דימת הנכומ

 .ב

 תרפסמה ,ךומסבו דימ ,הקינורכה האב יטסיצילבופ רמאמ ותואל עקרכ

 םלש וניא רואיתה .בונישיקב ושענש םישעמה לע תעזעזמו השבי םינותנ-תפשב

 -ידעו םוקמה ישנאמ תוטרופמהו תונמיהמה תועידיה ועיגה םרט ןכ לעש ,ןיידע

 הלוע םורגופה .בונישיקב חבטהמ םימיא-תנומת תלבקתמ התע רבכ םרב .הייארה

 וצלאנ םמצע תונוטלשהש הדימב ,םינומשה תונש תישארמ םימורגופה לע ויארומב

 לצרהש ,יאניוה ןותעהמ קתעומ ,רחא אב טרופמ רואית רחאל .םיעצמאב זוחאל

 לע תנייוצמו הרצק הריקס ןאכו "עססערפ עיירפ עייג,, ,ולש תכרעמה רבח היה

 ,דחי םג םיחצרנהו םיחצורהמ םישנאו תובוחר תומש יטוריפ ףוריצב ,םורגופה

 -ןייטשנרב ר"ד ןבומכ אוה א... 8...תמיתחב בונישיקמ בתכמ םסרפתמ ןכמ רחאל

 חודלותל רתויב תובושחהו תועזעזמה תודועתהמ םלוא אוה רצק בתכמ .ןהכ
 .םורגופה

 קלח ךא ךל ראתל ידכ ידיב טע לטונ ינא ייחל לע תועמדבו תודעור םיידיב,,

 תא ןהכ-ןייטשנרב חתופ ךכ ."םינורחאה םימיב עריאש הממו יתיארש הממ טק

 תירבע היה בתכמהש ךילע המוד שממו יהו הגה םיניק םירבדה םיעפושו .ובתכמ

 םיעקושמה םיניקה-ירבד ראש לכו "ונדדוש יכ יוא,, :וב אצומ התא ןכ לעש ,ונושלב

 זכרתהל ןהכ-ןייטשנרבל ול השק .בונישיקל ןינע התע ונתינשו ונלש םירפסה רפסב

 -תוארמ םייוורו םיגופסה תובוחרה ויניע ינפל הביתכה תעשב ןכש ,ךרוצה לככ התע
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 בתכמה תא קיספהל ןכ לע סונא אוה .םינענהו םידודשה תויחאהו םיחאה לש המיא

 .םיעגפנל רשפאה לככ הריהמ הרזע -- דיחיו דחא רבד התע תעל שקבמ אוה םלוא

 םורגופה ידהל הז ןושאר ןוילגב ,בונישיק תוערפ הלא ןיא ןיידע ,רומאכ

 הלא תוער םיפרצמ ןכש ,ןכמ רחאל קר הלוגנש הדירחמה העפותה וז ,םויאה

 םג התיה אל ףוס ףוס -- היסורבו היצילגב ועריאש םימודה םישעמה ראשל

 הסידואמ בתכ רפסמ ךכ .היסור ידוהיב תוערפל "הדיחי תב,, בונישיק 1903-ב

 תוקייודמ אל ןכ לעו ןה תונושאר תועידיה ןאכ ףאו -- בונישיקב תוערואמה לע

 בונישיק חבטמ םיעזעוזמה הסידוא ידוהיש רבדה אוה וז הבתכב ינייפאה םרב .רתויב

 ליזב ונייח תא רוכמנ אל,) ךרוצה תעשל םינכומ תויהל תנמ לע קשנב וניידזה

 םיערופה ולביק ןכש ,הלילבו םויב הברו הלודג ןכ לע איה תונריעה .("לוזה

 היסולכואהו הסידואל עיגהש בר אבצ לע םיעמוש ונא ,ןכאו .בונישיקמ בר דודיע

 אוה ףא הסידואמ בתוכה םייסמו .טקשב גוהנל תולודג תועדומ ידי לע השרדנ

 לכל םירוסמ םהו ןגמ ירסח םה םידוהיה -- ונא םיעדוי תחא,, :הינאת ירבדב

 םייתניב ."םדאה תרזע ןיטולחל הבזכיא ןכש ,םיהלא ונרמשי .םיחצור תייפונכ

 םירואית הבו הלבקתנש תועידיו-םיבתכמ-תרדיס לע רפסל תכרעמה הפיסומ

 .חבטל םיטרופמ
 השקבתנ ובו ינויצה לעופה דעוה לש וזורכ םסרפתנ ןוילג ותואב ןכאו

 ,תיבגמה החתפנ ךכב .תויפסכ תומורת ידי לע םיעגפנל רוזעל ולוכ םלועב תודהיה

 לכב םימרותה תמישר תא ומסרפב ,וידומע תא החוורל הינפל חתפ "טלעוו,,הש

 .םיבורמ םישדח ךשמב ןוילגו וילג

 ןאכמ .םיאבה תונוילגל םעט ןתונב בונישיק ידהל הז זושאר ןוילג היהו

 ,םהבש םייתורפסה םיגוסה לכו ןותעבש םירודמה לכ בונישיקל ושדקוה ךליאו

 -- ןורחא ןורחאו םינוטיליפ ,םירופס ,םיריש ,הקיטסיצילבופ ,םיישאר םירמאמב לחה

 .םוקמה ישנאמו הייאר-ידעמ האב הלוככ הבורש ,הקינורכ לש הבחר העירי

 תרהט לע בותכ ,ןוטיליפ ישאר רמאמ םוקמב םסרפתמ (19) אבה ןוילגב

 דציכ ךומסב הארנ דועו .בונישיקב םורגופל ינויצ-אלה םלועה תבוגת לע ,םזקרסה

 םימדה תוארמ .בונישיק ןינע לע ביגהל ואובב וז הרוצל קקדזהל "טלעוו,,ה הברי

 דע הז דהמ .לודגה דהה לע ןאכ רפוסמ ןכו םיעבצ תשודג ןושלב ןאכ םיראותמ

 ןומט ןאכו ,םרב .םויה רדסל ורבעו ועמש .ךרדה הבר דוע שממ לש תועזעדזהל

 לכב שגדומה דיחיה ,קוספ םירבדה תמיתחב אבומ ,ןוטיליפ ותוא לש ורקיע

 הביתב ךפוהו ךפוה בתוכה ."בונישיק תא חכשנ אל םלועל ונחנא, :ןוטיליפה

 המסיס ונל ןיא םייוגה תועשרמו וניתולבס בורמ ףעינ רשאכ :םייסמו בונישיק

 .'בונישיק,, : הביתה רשאמ ץרמ רתיב היישעל רענתהל רתוי הלודג

 לכ םדוק ובו עבק-לש-רודמל "בונישיק תוערפ,, :רודמה ךפהיי התעמ
 .םלועה תונותע תובוגתו םלועב תוערפה ידה ןכו בונישיק ישנאמ םיבתכמו תועידי
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 םהיתבמ תאצל םידוהיה ןיידע םידחפמ ןכ לעש ,תוקייודמ תועידיה ןיא ןיידע ןאכ ףא

 שאר ,בוגורטסוא לשומה ןגסש ןאכ רפוסמ ףא .תוערפה תונשיהל םה םיששוח ןכו

 תודבועה לבא .םישגרנה םידוהיה תא עיגרהל םיחרוט םירחאו בוקנשואמ הרטשמה
 ףאו .תוחורה תעגרה ידכ החריט םוש ידיב ןיאו ןדעב תורבדמ הזיבו חצר לש

 ףושיביכראה ,ןכא .בונישיקב היסנכ ולליח םידוהיש םירפכב תועומש םיציפמ ,וז

 ןותעה יפד לעמ אקוד העומשה תא שיחכה ,היברסיב לש טילופורטמה ,בקעי

 אל םירכיאה תא ריהזהו ,"ץיברסיב,, ,תוערפה תנכהב ול בר ודיש ,ימשיטנאה

 ןתצפה םולבל וז השחכה ידיב ןיא םלוא .הלא ןודזו-אוש-תועומש ירחא ררגיהל

 .הלא תועומש לש

 ןעמל ןיכופול הרטשמה תקלחמ שאר לש בונישיקל ואוב לע םיעמוש ונא
 תונדפקב רמשנ ("ץייווש,,) ןסכאתמ אוה וב ןולמה םרב .תוערפה ימרוג תקידב

 תא ול רוסמל םילוכי ויהש ,םידוהיל הסינכה אופיא תענמנו םילייח ידי לע

 םג םסרפתנ 'ץיברסיב,, םהוזמ ןותע ותואבש ןיינעמו .רתויב תונמיהמה תודבועה

 ךות ,םיעגפנל הרזעל ארוק אוה וב ,טדימש .ק בונישיק תיריע שאר לש וזורכ

 םייואר םימוכסב ונענ ןכאו .םיעגפנה לש םבצמו תוערואמה לש עזעזמ רואית

 הפיטכ םה ,עידומה ףיסומ ,הלא םימוכס םלוא .רתויב תדבוכמ הדמע ילעב םירצונ

 .בונישיקב וניחאב עגפש ןוסאה םיב

 ,השבי הקינורכ יעטק בורל ,תיסורה תונותעהמ םיעטק םיאבומ עפשב

 דציכ רפוסמ גרוברטפבש "יטסומודיוו,ה יפמ .םהיתוארומב םדה תא םיאיפקמה
 קיספהל עבצא הפקנ אל איה .תוערפה הארמל תידוהי-אלה היצנגילטניאה הגהנתה

 .המויאה "הדובע,ה לע לכתסהו טקשב לייט להקה,,ו דושהו הזיבה ,חצרה תא

 םינותעה וליפא ."םיידע ייודעו גחיישובל םיטנגילטניאה תורכרכב ולייט ביבסמ

 םיעצמא-תטיקנ הלשממהמ ושרד (דועו "ןינאלוויק,)) הררשל םיבורקהו םיינרמשה

 ךרוע ירמאמ לשב ואב תוערפהש ,םיענכושמ םלוכ -- ןורחא ןורחאו .הפירח

 הלעה אל םאה,, : "יטסומודיוו"'ה םשב תאבומ וז הקסיפ ףאו .ןבישורק ''ץיברסיב,,ה

 ,םידוהי דגנ תיתטישה התסההש (וקשטיליוו ררוצה ימשיטנאל הנווכה) ותעד לע

 תיעזג האנש ררועת ,לודגה הבורב ונתונותע בר הכ ןוצרב תעשעתשמ הבש

 שרל געל ןיעמ "+ בונישיקב ולגתנש יפכ םיארונ םייוליג ידיל הפוסב איבתו

 םיימוי ךות ריזחיש לכש ,בונישיקב הרטשמה שאר לש ותעדוה אופיא התיה

 .שנוע םוש לבקי אל םידוהימ ודדשנש תורוחסו םיצפח םיבורקה

 וז םג הללכבו תוערפה תא התניג תיסורה תונותעה לכ טעמכש יאדו

 ןינאלוויק,ה תא ליעל ונרכזה רבכו .תיסרא תימשיטנא הפטהב הנייטצהש
 ןותע ותוא לש וירבד ילושב ריעמ "טלעוו,,ה םרב .םימיה םתואב האנה ותדימעו
 אל םירצונל וקיזהו םירצונל ןה הפרח תוערפהש ,"ןינאלוויק,,ב רמאנ רתיה ןיב)

 םינותעו אוה ןכש ,וז תמאל "ןינאלוויק,,ה עיגה רחואמבש ,(םידוהיל רשאמ תוחפ
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 וצימחה אל התע םג םרב .םימיה לכ וז האנש תחפהל טעמב אל ועייס םירחא

 :ןבישורק לש ונותעו "'הימרוו היובונ,, םשארבו ,םיקהבומה םיימשיטנאה םינותעה

 םהלש התסההו םיעותעתה-ישעמ ךשמהב תוערפה לש וז תונמדזה םג ,"'ץיברסיב,,

 ,ונותעב אוה בתכ ,ןבישורק לע המשאה תא וללוג םלוכש ,התע ףא .םידוהיב

 .'וכו היסולכואה םד תא םינש וצצמש םה ןכש ,הלא תוערפב ןידב "וכז,, םידוהיהש

 הביתכב ךישמהל תיסמ ותואל תושר התע םג םיחינמ דציכ "טלעוו,ה לאושו

 ? וז תמהוזמ
 ."רואנה,, ברעמל םג אלא היסורל קר אל וז הלאש הנפמ "טלעוו,ה םרב

 המכ ול ושידקה הבורמה לכלו םורגופה לע הביגה אלו טעמכ וז תונותע ,הנה
 בתכה לע הלעה ףא "ענובירטסקלאפ,, ,הניווב יטסילאיצוס ןותעו .תובולע תורוש

 םינוכנ םא .םינגרואמ םילעופ ופתתשה תוערפבש םירמוא, :הלא ןוגכ םירבד
 ירבדל ,עמשמ ןאכמ ."ךכל הליעה תא הלאל ונתנ בונישיק ידוהיש ירה םירבדה

 םימשאהו עושפלו חוצרל ,לכה תושעל םיאשר םינגרואמ םילעופש ,"טלעוו,ה

 םמצע םידוהיהש רבדה יאדו ןכש ,תוסונאה םישנהו םיחצרנה םידוהיה ויהי דימת

 םירבדב ןאכ תעקומה ,םינפ לכ לע איה הדמחנ הירואית .ךכל םימרוגה םה

 .רתויב םיפירח
 םתאלעהלו םתיילעל ןיקשיסוא .מ לש וזורכ םסרפתמ (4 'מע ,19) הז ןוילגב

 ךליאו זאמ .ותוא םזיו לעפמה תא ררועש זורכה אוה ,בונישיק ימותי לש הצרא

 רבדנ אל ."ןיקשיסוא תעצה תבוטל,, םשב בורל הז לעפמל תומורתה תומסיופתמ

 בתכמ ותואש ,ךכב קפתסנ ןאכ .רובידה תא םירחא וילע וביחרה רבכש ,הז ןינעב

 בתכמה היהו יתילכתו ישעמ ,רומאל ,יניקשיסוא חסונב ולוכ לכ היה ,יתיצמתו רצק

 הירוטסיה השע,, ידכב אלו םורגופה רחאל רתויב תוירופהו תוישעמה תובוגתהמ

 .תונויצהו בושיה תודלותב

 םירויצ-םיטוטריש דומעה תיצחמו םידומע ינש לע םיאב 20 ןוילג שארב

 רתוי הברה תועיבמ ןהו ןדעב תורבדמ ןמאה לש תונומתהו .ןיקוא .מ תאמ תוערפל

 ןותעב אוה ליגר אל רבדו .רתויב םיפירחה ויהיו ,םיישאר םירמאמ המכו המכמ

 ,ילולימ טסכט אב ןכמ רחאל .םירויצב ןוילגה תא ללכב חותפל ,וב קר אלו ,הז
 עידומ תאמ םורגופל םיטרופמ םירואית ,ונייה ,הלא םירויצל 'ייביטרטסוליא,

 תועומש לע םש רפוסמ .(ותוהז עובקל ידיב הלע אל ירעצל .6.1. :םותח) עובק

 התיה תמא תדימ) זובלו חוצרל תושר הנתנ הלשממהש ,היברסיבב תוכלהתמה

 רוטנרבוגה וז העומש רשיא .הלשממה ןוצר אלממ אלא וגיא תאז השועה לכו (ךכב

 םירעה ישאר תוחכונב תאז רמאו בונישיקל עיגהש ,ןבאאר ןופ לרנגה יללכה

 אצי אל םלועמש ,רומאל ,ןבומכ התשחכה ךות ,(הביבסהו בונישיק) םירפכהו

 תא ובזעש ,שאראלאק ידוהי לע םיעמוש ונא ךכ ךות .הלשממה תאמ הזכ רבד

 תבריקב ,יושטַאב רפכב אטוז-םורגופ עריא ןכו הלא תועומש לש ןתמחמ םהיתב
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 םסורגופהמ הטלמנש ,הידוהי השא םג התיה רפכ ותואב םיחצרנה ןיבו בונישיק

 .התומ תא ןאכ האצמו בונישיקב

 םיערופה דגנ הפירח הכ המיענב אצי המלו המ לע ,"טלעוו,,ה יפל ,רבתסמ

 ומסרפתנ הז ןותעב .םידוהיה אצאצמ היה 'ץיבוטונ ,וכרוע ןכש ,"יטסובונ,, ןותעה

 םהב ,םירצונ ידימ ןותעל ועיגהש ,םיערופה ישעממ םיליחבמו םיליהבמ םירָואית

 "טלעוו,ל ול השק .וללעתה הכ םהבש ,םישנאה תומש ףוריצב ,םימסרופמו םיעדונ

 -ודיוו,,ה יפמ ."קוחה ירמוש,ו הרטשמה יניעל הלאכ םישעמ ושענ דציכ סופתל

 ראודה ידרשמל תוערפה תישאר םע ,בונישיק ידוהי וצא דציכ ,םיעמוש ונא "יטסומ

 ידיקפ ידי לע ולבקתנ אל תומרגלטה הלא םלוא .גרוברטפל תומרגלט רוגיש םשל

 עיגהלו בונישיק תא תבכרב בוזעל השעמה הלע קינשטומ ר"'ד ידיב קר .ראודה

 ריכזתב לולכ תאז לכ .םורגופה לע גרוברטפל עידוהל םשמו ינירימ הכומסה הנחתל

 לכב םג םורגופה ךשמנ דבב דב םלוא .םינפה רשל טדימש .ק ריעה שאר שיגהש

 .לוכיבכ טפשמל תונכהבו השעמה רחאל תושירדהו תוריקחה

 וגהנמכ התע םג גהונ ןבישורקש ,הדבועה תא עיקוהל "טלעוו,,ה האלנ אלו

 ינינע תולעהל ףיסומ אוה ."'ץיברסיב,, ונותע יפד לעמ תיסראה ותתסהב ךישממו

 החינמו היניע תמצוע ,היסורב תינדפקו הרומח הכ איהש ,הרוזנצהו ,םד תולילע

 ,בונישיקב םינמואה תודוגא שארש ,ונא םיעמוש ףא .ךישמהל הז ןבישורקל ול

 ,םתבוטבו םידוהיב התע םינינעתמ םלוכש ,בל ןובאדב יבמופב עידוה ףא ,בונאפיטס

 ,אלפה ןמ ןכ לע ןיא .ךמוסו רזוע אלל םה אלכב םישובחה םיערופהש העש

 לע םיבשוי םהו היברסיב ידוהי תא זחא דחפש ,"טלעוו,ב הזה בתכה ירבדל

 םיבתכמה דחא םייסמ ףא .םהינפב הדרח תותואו הריגהל םינכומו םילדה םהיתורורצ

 לפקמ הז קוספש רמול ךרוצ ןיאו ."? תולגהמ םידוהיה ונא לאגינ יתמ,, : םייטרפה

 .תינויצה העונתה לש רמולכ ,י'טלעוו,ה לש היגולואידיאה לכ תא וברקב

 ךכ .היסורבש הז לפואמ תורוא טעמ אל "טלעוו,ה םג הלעמ ןכ יפ לע ףאו

 האלה תורזל שי התעש ,בתוכה ,'ריירוק,, :יאבקסומה ןותעהמ לודג עטק איבמ אוה

 םיחצרנש העש ,אד"ןוגכב קוסעל םויה איה הפרח ןכ יכ .תורעובה םויה תולאש לכ

 האמה תיצחמב + םייניבה ימי -- הז המ .םלא-יוניגב ונילע םיטיבמ בונישיקב הלא

 ? הטיסרבינואה תבריקב (תירוטסיהירפ הפוקתמ םירוצי) םיטידולגורט ? םירשעה

 ,םהינימל םיתיסמה לכל וחינהש ,ומצע תאו םירצונה תא ןותע ותוא םישאמו

 :ןותעה לע ותמח הכתינ דוחיב .םינש ךשמב םהישעמ תושעל ,ןאכ םיטרופמה

 "הימרוו היובונ,,ה יבתכ .םורגופה תא ןיכה םיבר תועובש ךשמבש ,"הימרוו היובונ,,

 בזוכה רופיסה ןינע תא וחיפהו יראסובודמ תובתכ םיבר םימי ךשמב וסיפדה

 רחאל .התסהו האנש ועפש תובתכה ןתואב ףוריצו הבית לכ .םדה תלילע לש

 דע ךא היה הז םרב .הגה איצוה אלו םימ ויפ הז ימשיטנא ןותע אלימ תוערפה

 תוחפ אל בונישיקמ הבתכב רפסמ אוהו ויפ תא תינשב אוה חתפ עתפלש ,העיגרא
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 זא ריעה זכרמב אל םא ,םיאצומ םוי לכ, :הלאה םירבדה תא רשאמ רתוי אלו

 לע תועמד "הימרוו היובונ,ה דירומ ךכו ."םירצונ םיללח לש תויווג ,היווצקב

 היריעה ירבח השולש םימישאמה ,םידוהיה השעמ לע ןכו םירוסאה תוחפשמ

 ףסכ םהמ טוחסל ןתינו םירישע הלא השולשש יפל ,תוערפב םיפתתשמכ ,בונישיקב

 שיא ףלא האמ ידי לע ארקנ ,ןותע ותוא ךישממ ,"'הימרוו .בונ,,ה .וז הנאותב

 לכה השענו ודגנ םמוקתנ ונאש םוקמבו .םויל םוימ תכלוהו הלדג ןותעה תצופתו

 הרבחה תא ליערמ אוה דציכו וילולעתל תושידאב םילכתסמ ונירה ,הז ןותע טטומל

 .םימשא ונלוכ -- תחאב .תיסורה

 ךרוצ ול היה אלו אפוג היסורב עייסמד אנת "טלעוו,ל ול היהש ןאכמ

 יקסור,המ םיעטק "טלעוו,ה איבמ ףא .תחא הריתי הלמ ףא ךכ לע ףיסוהל

 תוערפהש ,ישארה ורמאמב שיגדמה ,םילרבילה ןואטב ,יאבקסומה "יטסומודייו

 אופיא ליטמ אוה .יהשלכ הקדצה תורסח ןכ לעו ילכלכ עקר תורסח בונישיקב

 תונותע דגנ .תינאגילוחה תונותעה לש העורפה תימשיטנאה התסהה לע המשאה תא

 םרב .הידיבש םיעצמאהו םילכה לכב םחליהל הלועמה תונותעה תבייח וז תמהוזמ

 יוליגל "טלעוו,,ב םרסומ םליבקמ ןכ ,םידדועמ תיסורה תונותעהמ הלא םידהש לככ

 לע .ולצא הבצייתהש בונישיק ידוהי תחלשמל רסמש ,בונישיק לשומ לש ותעד

 קיסעהלו םירצונל הביא רוטנל אלו םירצונל םינלבוס תויהל ,רמא ,םידוהיה

 ןוילגב וב .םידוהיל רמול הז טילשל ול היהש המ הז .םירצונ םג םהילעפמב
 ונצבקב רחא םוקמב יכאלמ .ר .א רובידה תא וילע דחייש ,גורפ לש וריש םסרפתנ

 לש הביאה תליגמ לכל המיתח תניחבב הז היהו -- תינמרגל םוגרתב הז

 .הז ןוילג

- 

 תרייוצמ תפסות האב חצרה ישעמל ןמא ירויצב הליחת "'טלעוו,,ה קפתסה םאו
 תחא הבית ךא םימוליצל תחתמו םימוליצ ידומע ינש תללוכ איהו 21 'לגל

 ןכ לעש ,"םדעב ורביד, םימוליצה ןכש לכ אלו תבותכה ."! בונישיק, : הדיחיו

 ןוילגמ התלע וז בונישיקש ןאכמ .הסישמל ויהש םיתבו םיללח ,םיעוצפ תיאר

 הלוגב לארשי תונעל למס התשענו תישממהו תיתואיצמה התוסכ תא הטשפו ןוילגל

 "טלעוו,ה לש וז המגמ ,ןכאו .הזמ תינידמה תונויצה עוציבל הפוחד השירדו הזמ

 .ךומסב הארנש יפכ ,ומצע ןותעה התוא עינצה אלו רתויב הטלב

 התיה אלו) תינידמה תינויצה תורדתסהה לש השק קבאמ ימי ויה םימיה
 וזב טלובה הנוויכ לע זמרמה ,אלמה םשה תא ןאכ שיגדהל הבוח םלוא .תרחא

 זא המייקתנש ,הילגנא ינויצ לש תינויצה השיגפה .א"קי תרבח םע (הפוקתה

 דחאה דוסיה איה לזב תינכתש תרמואה ,הטלחהה לש הנמיסב הדמע ,ןודנולב

 לש ץרמנו לודג אשמ הטלחהל המדק םרב .תידוהיה הלאשה ןורתפל דיחיהו
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 ,ידוהיה רובצב תודוגאו תורבח ראשו א"קי דגנ ץצוח אציש ,ליווגנז לארשי

 תונויצה בוריקל בורל םיעצמא ןהידיבש העש ,תונויצל תודגנתמה ,ברעמב רקיעב

 .םורגופלו בונישיקל רובידה תא דחייל אל ליווגנז היה לוכי אלש ןבומכו .התרטמל

 הלאשה תא רותפל תורשפא שי םאה : הלאשל הדיחיהו תחאה הבושתה איה בונישיק

 .ךליאו זאמו זא דע םיבוטו םילודג םמצע תא ולשיהש יפכ ,המצע היסורב תידוהיה

 ןורתפ ןוויכב םיכרד ןיידע תשפחמה א"קי לש הסיפתה איה תינוימד המ ןאכמ

 םילולעתה תשרפ תא הז ואשמב ללוגמ אוה .המצע היסורב היסור ידוהי תלאש

 רסאמ ונייה ,םורגופה רחאלש גוליפאה לכב אלא דושהו חצרה ישעמב קר אל

 .םורגופב ןיפיקעבו ןירשימב ,תונוטלשה ףותיש ןכו הריקחה לוהינ ןפואו םימשאנה

 תונוטלשה יסחי לע וירבד ךותמ םלוא .שוריפב תאז רמוא וניא ליווגנז ,ןכא

 םתוגהנתה תא עיקומ אוה .וז הנקסמ אליממ תרבתסמ םהילע םינוממהו בונישיקב

 םינפה רש לש ותעדוהל דעו הריבה גרוברטפל דע תוזוחמה ישאר ,םירטושה לש

 .יקוח "לתלבו לוספ ותוא האור אוהש רבד ,תימצע הנגהל םיאת תריצי לע
 תוצרמנו תוזע תויטסיצילבופ תובוגת ןהו המוד הלא ליווגנז ירבדו תונומתה

 שארבו ,ליעל רכזנכ ,םירחא םיגוסל םג שרדנ "טלעוו,,ה םרב .ןהמ הלעמל ןיאש

 םינוטיליפה רודמ לש ךרועה היה ףאו לצרה החמתנ ובש גוסה ,ןוטיליפל הנושארבו

 תרוצב אוה ,"בונישיק אשונל, :ארקנה ,הז ןוטיליפ ."עססערפ עיירפ עיינ,ב

 םימי םינויצל םכל ועיגה ןכא :ינויצל ללובתמה ןעוטו .ללובתמל ינויצ ןיב החיש

 ,רומאל ,הנחטל םימ תניחבב אוה בונישיקב םורגופה ןכש ,םתומכ ןיאמ םיבוט

 ןבומכ זז וניא ללובתמה .תינויצה הירואיתה תא סוסיב-רתיב ששאל םתא םילוכי

 םינמראל םג אלא םידוהיל קר אל םה םיארונ םימיהש ,ינויצל ול חיכומו ,ותדמעמ

 אלו תיחרזמה הפוריאב קר ונכתיי הלאכ םישעמ ,וז ףא וז אלו .םירחא םיברו

 םישארהו םינומהה תאז וצרו וצר ךיא דועו) ךכב םינומהה וצר וליא םג ,תיברעמב

 דימת היהש ,ברעמהמ םג תויאר ינויצה ול איבמו .(הנש םיעברא ץקמ דחאכ

 די רחאלכ הלא םייוליג לטבמ ללובתמה םלוא .תיסרא תימשיטנא התסהב עפושמ

 .דוע ול ליעות אל החכוה םושו םילטובמו םילטב "ןבומכ,, םה ירהו

 תורשפאב םירבדמה החישה יעטק םתואב ןייעלו רוזחלו ןייעל יוארו

 הלא םייוליג אקווד האור ינויצה .ברעמב םידוהיב חצר ישעמו האנש תוצרפתה

 ןינע ,רומאל ,ינויצה דצמ ינעזג יוליג ךכב האור ודגנתמ וליאו יתימאה םרואב

 םירובידל עספכ ךא ןאכמ .המחלמ-למס ,ינויצל ,ול השענ ודגנכ םחול אוהש

 ןיב האנשה ייוליגו הלא םידוגינ שטשטל הדיתעה ,תישונאה תוברתה לע םימרה

 תונותעב תחאו םימעפ ףלא ונשנו ורזחו ורמאנש םירבד ,רומאל ,וכו 'וכו םעל םע

 תימרופירה ,תונברה לש וזבו הזמ תללובתמה ,תילרבילה תודהיה לש תורפסבו

 רזוח ךכו .הזמ (תוהמ יוניש אלל םלוא ןווג יונישב הנורחאב) תיטרופקנרפהו

 תמיתחב שח התא םרב .הערכה אלל תיסופיט תיאניו החיש לש הטעמב הז חוכיו
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 םידוהי ונלוכ המויאה העשה אובבש ,ודגנתמ יפלכ חיטמ ינויצ ותואש םירבדה

 התע ותש התוא ,הלערתה סוכ תעבוק תייתשלו הז ירזכא לרוגל םירוסמ ונלוכו

 .המות דע ,בונישיק ידוהי

 התע םיכלוהו םיברתמ םירואיתה .בונישיקב תרדוקה תואיצמל ןאכמ

 גיעלמ הילעש ,םיטפשמה תשרפ ירה .םורגופה םצעמ עזעזמ תוחפ אל גוליפאהו

 םיררחשמה ,םירקוחהו םיטפושה לש "םבל לדוג,ב רפסמ אוה ,רומאל ,"טלעוו,,ה

 לכ .רתויב םילק םישנעב םתוא םישנוע רתויה לכלו םיחצורו םיעשופ תונוטיסב

 השרמ הלשממה יכ םהל רמאנש יפל ,וזזבו וחצר םהש ,דחא הפ וגעט םימשאנה

 לש וירבד "טלעוו,ב םיאבומ הבחרהב .ךכל יאשחב םתוא תדדועמ ףאו תאו

 רבחמו הז םשב עדונה רפוסה לש ויבא אוה) בוקובאנ עדונה יסורה טסילנמירקה

 דובעישה לשממ קר יכ ,"ובארפ,, :םינטפשמה ןותעב (םירחא םירפסו "הטילול,,

 םידוהיהש ףא .בונישיקב וללוחתהש הלא ןיעכ תויארפה תויגרואב םשא יוכידהו

 .ףודרל ךא שי םתואש ,םיטיזאראפכ דימת םה םיגצומ ןוטלשל םה םירוסמ םיחרזא

 יחילש םהש ,תמאב םירובס ויה ןכ לעש ,םיחצורה לש םתעדוה הנכ ךכ םושמ

 "טלעוו,ה איבמ ףא .קוחה יפל אופיא םינגומ םידוהיה ןיאו הנוצר ישועו הלשממה

 היה ברש העדוה ,(14 'מע ,21 'לג) טאטשנורקמ ןאהוי לש וִתעדוה הלמב הלמ

 .רתויב םיצרמנו םיזע םירבדב תוערפה םש ונוג ןכ לעש ,המושיר

 היבשותו ריעה הארמש ,רפסמ דחא .המצע בונישיקמ םירואיתה םיברתמו

 םוקמו הניפ לכמ .םילשורי ןברוח רחאל היה יאדוובש ותואל רתויב המוד םידוהיה

 חצרה ישעמ תובקעב ןיחבמ התא לעשו לעש לכ לעו םימשל דע ךופשה םדה קעוז

 הנושארבו שארבו לבת יוצק לכמ םיצרמנו םיזע םידה םיעיגמ םייתניב .דושהו

 םילודג םהבו םלועה תומוא ינב הדהא-תובוגתבו רעצב םיפתוש .ידוהיה םלועהמ

 תפיסא לע םיעמוש ונא ךכ .דועו עדמה ,תורפסה ימוחתב ולוכ םלועב םימסרופמו

 הפיסאה שארב .םיטנדוטסהו םירוספורפה ידי לע הנגרואש ,סיראפב הנגפהו האחמ

 דוחיב יקב היה) םהה םימיב הרבחה ירקוח ילודגמ ,ויללוב-יוריל לוטנא בשי

 םג היהש ,(הילע םירפס םסריפ ףאו תובורמ םינש הב בשי ןכ לעש ,היסור ינינעב

 םוסריפל הכז תוימשיטנאה לע ורפס) תידוהיה היעבהו תוימשיטנאה ירקוחב

 םיעטק אירקה אוה .םורגופה תא רתויב םיפירח םירבדב הניג ר"ויה .(ימואלניב

 התואב ,ויער לכ שפנו ושפנ טאש עיבהו העווזה ישעמ לע תיסורה תונותעהמ

 תופתתשה תטלחה הלבקתנ םירחא םימאונ לש םהירבד רחאל .םורגופהמ ,הפיסא

 םיערופל ףירח יוניג ףוריצב היסורב םיאכודמה םידוהיהו םיעגפנה רעצב

 הבש ,השרווב לבא תפיסא לע םש רפוסמ ףא .םייובחהו םייולגה םהיעייסמו

 ישארה םאונה .תיטארקוטולפהו תיטארקוטסיראה השרוו תודהי "ינפ,, ופתתשה

 תועמדו וירבדב לחה ךא םלוא .יקסננזופ .א .ש ר"ד עדונה םכחהו ףיטמה היה

 :רתויב חיכש אל הארמ הלגתנ לכ יניעלו קיספהל ץלאנ אוהו ויניעב ודמענ
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 .ישארה םאונה תובקעב תוכבלו חפייתהל ולחה הלאה "םיצהוגמה,, םידוהיה לכ
 .םירחא תומוקמ המכו המכב ןכו הסידואב עריא המוד רבד

 יתש םע ,הגרדהב חתפתי ןכמ רחאלש ,וקבאמ תא ''טלעוו,,ה ליחתמ ןאכו
 תודהיב םימי םתואב רתויב ריעסמה ערואמל תושידאב תוסחייתמה ,תובכשה
 ידיב ןיא .ץראל ץוחב תוילקידרה םיטנדוטסה-תוצובקו הזמ תודיסחה -- םלועה
 לש הלוככ הבור ללכבו .הקינורכה ילושב םירמאנ םירבדה) ינומלאה ביגמה
 ,הרצקה הבוגתה האב העידיה רחאלש ,הזכ חסונב איה "טלעוו,ב הקינורכה
 לש הז ידוהי םזילקידר תונגל ידמל םיפירח םייוטיב (הפירחה םיתעלו תעלוקה
 ותומכ ןיא םלוא ,ידוהיה םעב יטנגילטניאה קלחה תא השעמל גציימה ,רעונ
 םתויה לשב ,בונישיק יעגפנל הרזע ישעמ לכל םידגנתמ םידיסחה .םעה תורצל שידא
 ,"טלעוו,,ה יפל ,קפתסמ ילקידר רעונ ותוא וליאו .םידגנתמ ,רומאל ,"'םיקאבטיל,

 םשל .תוצילמה הלאב אצויכ לכו תידוהי תונגרובו תודמעמ תמחלמ לע ללמב
 .םורגופה רחאל םיטעמ םימי ,הניוב םידוהי םיטנדוטס ףשנ לע םש רפוסמ המגדה
 הליעוה אל .ירודיבה-ידוקירה קלחה אב ףשנה לש תילולימה תינכתה רחאל
 תודהיו בונישיק יללח םהינפל םילטומ דועשכ ,התע דוקרל ןיאש םיבר לש םתרעה
 ובזע הנגפה תואלו תינכתהמ הז"אוהכ לטבל וצר אל הלא .םהילע הלבא םלועה
 .ףשנה תא ,םיאדנוב םהב ,םיטנדוטס המכ

 היברסיבו היסור ילובגל רבעמ לא םיעיגמו בונישיק יטילפ םיטשופ םייתניב

 ,הלא םיטילפ לש םתומד תא תראתמ ךכ לע תרפסמה הרצקה הקינורכה .הניול ףאו

 לכתסמה .הקירמאל רקיעבו הריגהל םהינפו םצראל ץוחמ לא לכ-ירסח ועיגהש

 הרזע לכו ,תדלומה רסח ידוהיה םעה תא שחומב וינפל האור הלא םיטילפ ינפב

 .וז תילרוג הקוצמ לעמ לקהל לכות אל ,רשפאה לככ הברו הלודג אהתו ,תילאיצוס

 .םימעפ המכו המכ הז ףוריצ לע ןותעה רזוחו התע שרדנה רבדה אוה -- חוטב טלקמ

 לעו וז הלאשמל ףרטצהל אל לוכי וניא ומצע םע םלשה ידוהי םוש :ךכ םושמו

 תאשל םה םידיתע תאז ושעי אל םא .תונויצל תעייסמ די טישוהל לכה םיבייח ןכ

 .העשל העשמ לדגו חפותה ,הז ןוסאל תוירחאב

 בונישיק יעגפנל םלועה לכמ תומורת תומישר "טלעוו,ה התע םסרפמו

 םידוהיה תייעב תדמעהו דוחל תומורת םלוא .הזמ ןיקשיסוא תעצה תבוטלו הזמ

 התופירח לכב הלאשה תא ןותעה דימעמו .דוחל טרפב בונישיק ידוהי לשו ללכב

 אופיא ושעי המ, :םשב רתויב שגרנ רמאמב בונישיקמ עובקה בתכה יפב

 םלוא .בונישיק רחאל התע ועמשנש תוצעה תובר .(3-2 'מע ,22 'לג) "? םידוהיה

 יסורה טסיצילבופהו תועדה הגוה אוָה ,ידוהי-אל יפמ אקוד העמשנ רתויב הנובנה

 .היפוסוליפו הרבח תויעב לע וירוביחב היסורב בוקישנמ עדונו .בוקישנמ .מ עדונה

 "?םידוהיה אופיא ושעי המ,, : ליעל בוקנה םשב רמאמ תוערפה רחאל םסריפש אוה

 .! "הימרוו הייובונ,ב אקוד רמאמה םסרפתנו --
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 ידיל עיגמ אוה היסורב םידוהיה בצמב תובורמה ויתויולכתסה ךמס לע

 לש םייתימא םינבכ םעפ יא בשחיהל היסור ידוהימ הוקת לכ הספאש הנקסמ

 ,תיברעמה הפוריאב וליפא .תופסונ םינש יפלא דוע הב ורוגיו וליפא ,וז ץרא

 דימת םינותנ םידוהיה ויהי ,רקיע לכ לטובמ םרוג ,רומאל ,טועימ םידוהיה םש

 םידוהיה בצמ לע םינותנ עפש איבמ אוהש רחאל .תופידרו תוריזג לש דסב

 ךכב רבדה םעט ילוא .יכונא םידוהי בבוח ימצעלשכ ינא, :רמוא אוה םלועב

 םתוא יתיארשכ םינש רחאל .ך"'גתה רפס אוה יתודליב יל ןתינש ןושארה רפסהש

 ותוא לש םייח םיאצאצ םהב יתיאר םידחוימה םהישובלמ לַע תואיפה ילעב םידוהי

 ידוהיה םעהמ תולעפתה ירבדב הברמ אוה ךכו ."-- -- ןירותסמו דוה עפוש םע

 ליצאהו יטארקוטסיראה יפואה תא סנ לע הלעמ אוה דוחיבו דחי םג הווהבו רבעב

 םיאיבמ ףא .ידוהיה רעונה יפוצרפב דוחיב ,התע םג רכינו טלובה ,ידוהיה םעה לש

 רועיש ןיאל םתוריסמו םידוהיב שרשומה קומעה יתדה שגרה תולעפתה ידיל ותוא

 החפשמה הצרעהו הרקוהל היואר ןכו רודל רודמ םירוסמה םהיתוגהנמו םתדל ץקו

 .תידוהיה

 .תואתשה םיררועמה ,ידוהיה םעה לש ויתונורשכב רבדל אב אוה ןאכמ

 המלו המ לע :איה הלודג הלאש ךכ םושמו רתויב ביבחו יטאפמיס םע הזש ירה

 םידוהיב הצור וניא םע םוש .םימעה רבחב גזמתהלו בלתשהל לוכי הז םע ןיא

 םדא .רתויב תעזעזמ ףאו תיגארט העפות יהוזו עקרק רסח םע והז :טושפ םעטהו

 ,והער תא לצניש חרכהה ןמ עקרק רסח םדא .עקרקה תא לצנמ עקרקל הקיז לעב

 .ינשה לע ןושארה ןורתיו יתיישעתהו יאלקחה םדאה לע הירואית האב ןאכ .םדאה

 בונישיקו ידוהיל תחתמ עקרק רדעהב תועד הגוה ותוא האור תויגרט תואצות

 תדרפה :הדיחיו תחא הפורת ךא האור אוהו הז רסוח לש ויתואצותמ תחא איה

 םירבד שיגדמ אוה .בוט ןוצרמ הריגהל אלא הלילח שוריגל הנווכה ןיא .םיעזגה

 ולוכ לכש שיא יפמ םיאצוי ,ימשיטנא יפמ ואצי וליאכ לוכיבכ םיארנה ,הלא

 רתויב הליעיה ךרדה יהוזש ענכושמ אוה .ותבוטב הצורו ידוהיה רעצב תופתתשה

 .היסורב קר אלו -- םידוהיה תלאש ןורתפל

 ההדזמ אוה םידוהיה תלאש ןורתפב הכרד םעש ,תונויצל עיגמ אוה אליממ

 ,התע החלש םיהולא שממש תיטאטסכא האירק ידיל אוה עיגמ וליפאו ןיטולחל

 לארשי ץרא .םהלשמ עקרקל הבישב אלא םידוהיל ןוקית ןיא .רתויב רומחה עגרב

 האידיא,, .םצראל םידוהיה ןיב תישרשה הקיזה שודיח םשל ידיחיה יוכיסה איה

 לאגיש ,םירשעה האמה לש שדח השמ עיפוי ילוא + עדוי ימו .הער הכ הניא וז

 לש םבל ישחרל ןמאנ יוטיב ויה יוגה לש הלא םירבדש ירה ."-- -- לארשי תא

 איבמה לש ודיצמ השק תודגנתה םמצע לע וררוע וירבדמ המכו וליפא ,םינויצה

 .תינמרגל תיסורמ םירבדה תא םגרתמהו סופדה תיבל
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 .ד

 תוקייודמ תושענ ףאו םייתניב תוכלוהו תוברתמ םורגופה לע תועידיה

 תוירזכאה ידממבו ןתמיאב רתוי תושיערמ ןה רתוי תוקייודמ ןהש לככו .רתוי
 סחיו םיטפשמה ,תוריקחה לש תוערואמה תרדיס איה םורגופל ךשמה ןיעכ .ןהלש

 םורגופה רשאמ תוחפ אל םיעזעזמ םינורחאה םיטרפה .םורגופה םצע לכל תונוטלשה

 ונגסלו ןבאאר ןופל טדימש ריעה שאר ץא םורגופה ץורפ םעש רפוסמ ךכ .ומצע

 ושעיש ריעה שארל וחיטבה הלא ןכא .םיערופה יוכידל תוחוכ שקיבו בוגורטסוא

 םקשנ תא וליעפי אלש הרטשמה ישארל ועידוה ךכ םע דחי םרב .בורקה לככ תאז

 ,ירדנבמ דקפמה ןוגכ ,רשי אבצ רש אצמנשמ .ןהש תוביסנ לכבו ןפוא םושב

 ענמו המיא תוקעז וצרפ םשמ ,תיבל סנכנו בונישיקל ותגולפ םע ץאש ,בוליאכימ

 ועירתהש רחאל קרו .הרומח הפיזנ ןכמ רחאל אוה לביק -- םהישעממ םיערופ המכ

 הבורמ תולדתשה רחאל תאז ףאו -- גרוברטפמ תונייטצה תוא אוה לביק ךכ לע

 םישנא ליצמ יבגל הז גהונ הארמל ץמחתנ םבלש ,םיבוטו םילודג לש םדיצמ

 ,ןיקשופ-ןיסומ ףרג היה תאז השעש םיהובגה םיגוחהמ שיא ותוא .םיערופמ

 בונישיקב ידוהיה םילוחה תיבב רקיב אוה .הסידוא זוחמב אבצה לש ןוילעה דקפמה

 תיב להנמ תופתתשהב םיעוצפה לש השירדו הריקח ךות םייתעשכ םש השעו

 םענ אל ןכש ,ותרשממ ןבאאר ןופ רטופ וז הריקחמ האצותכ .יקצולס ר"'ד םילוחה

 ונכ לע ריאשהל ,(!"טלעוו,ב ךכ) תוימשיטנאה ויתויטנב עדונה ,הוולפל וליפא

 ,גרוברטפב תיאבצה הדקפמה םעטמ ח לשה ףא .וז ותוגהנתהב חירסהש שיא

 עידוה אבצהו הרטשמה תוגהנתה תא רקחו בונישיקל עיגהש ,יקסבוטסור ןיצקה

 .דיקפתב םתליעמו הלא לש םתונלשר לע םיברב

 לש הריפחמה ותוגהנתה תיסורה תונותעה ידי לעו םיברב המסרפתנ ךכו

 יוביכל תונוכמב ושמתשהש םירטושב רעגש ,בוקנשנאכ בונישיקב הרטשמה דקפמ

 המסרפתנש הדבועה בל תמושת הררוע לכה לעו .םיערופה רוזיפ םשל תופרש

 חצרל םיערופה תא ודדוע םהיתשובלת לע םיינוכיתה רפסה יתב ידימלתש ,םיברב

 ךיסנה לש טנטוידאה .ןופצמה עזעדזהל תצקמב לחה םיהובגה םיגוחב ףא .הזיבלו

 לע בתכמ םיברב םסריפ ,בייריק .א לרנגה ,ץיבוניטנטסנוק ןיטנטסנוק לודגה

 הצימאה ותדימע לשב טאטשנורקמ ןאהוי רמוכל הרקוה ובו בונישיק תוערפ

 םנופצמ תא וחפיק אל ןיידעש ,םיסורהש ,אוה ףיסוה ףא .םיערופל יבמופה ויונָנגו

 עידוה סוינוטנא ףושיביכראה .הלא תוירברב תוערפ תונגל םיבייח ,ירצננה

 היסור תא וסיכ בונישיקב םיללמואה תונברקה ימדש ,רימוטי'זב הלרדיתקב

 המינ אולמכ ועיגרה אל לפואמ תורואה הלא לכ םרב .המילכו הפרחב תירצונה

 .תידוהיה היסולכואה תא

 היסולכואה תא וזחאש דחפו הלהב לע ומסרפתנ תועידי לע תועידי

 לע רבע לכב וצופנש תועומשמ ונוזינ הלאו םוקמו םוקמ לכב טעמכ תידוהיה
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 םג תידוהיה היסולכואה תא העיגרה אל .תוערפל הנוכת לעו תובורק תוערפ

 ולש התסהה ירמאמש ,ןבישורק ,תוערפה ללוחמש ,םיברה תא העיתפהש הדבועה

 .לבור 800-ב סנקנו ןותעה תכרעממ קחרוה ,תוערפל ןירשימב ומרג "ץיברסיב ,ב

 העיגה הסידואב הלהבה .תוערפל תוארוקה תויצמלקורפ וצפוה היסור יבחר לכב

 ריעה ינבר לכ תא וילא ןימזה בוקרַאטס ינוריעה דקפמה םוקמ אלממש ךכ ידכ דע

 וזחאי תומילא-ירקמ ועראי םאש ,תידוהיה היסולכואל עידוהל םהמ שקיבו

 דיל בוטסורב רזח רבדה אוה .רתויב םיליעיהו םיפירחה םיעצמאב תונוטלשה
 תועמד ליזהל שיש ,הלא תועידיל ףיסוה ףא גרוברטפמ "יטסומודיוו,הו ןודה

 יתועיב םתוא םידקופ תולילבש ,ףטו םישנ ,םישנאה לש תולהובמה םהינפ הארמל

 .םתמחמ םיאבחנ םהו םימורגופ

 תונותעה לע ףירח רמאמ "ובארפ,ב םסריפו בוקובאנ רזח בושו

 אוה .תיתטישה התסהב תוערפה רחאל התע םג הכישממה ,היסורב תימשיטנאה
 : דחא ןותע בתוכ ךכ .וז תונותע לש הביתכ חסונמ םידירחמ םיעטק ורמאמב איבמ

 רחאלו רתויב םיירשפאה הבעות ישעמ םישוע םה הליחתש ,הלאכ םה םידוהיה,,
 ןותעה ותוא ."תופתתשה םשל להקה תעדל םינופו הקעז לוק םימירמ םה ןכמ

 וזש תווקל שי םלוא .בונישיקב הידגרט הללוחתה ,ןכא, :רחא םוקמב בתוכ

 "םירצונה יבגל םהלש עשפה ישעמל םידוחיל הרפכו חקל אבהל שמשת הידגרטה

 ץילמהל רחא ןוילגב אצוי אלא ךכב ןותע ותוא קפתסמ ןיאו -- -- -- /וכו וכו

 לסחי חפטל םידוהיה לע, :דיתעב תוערפ תעינמל ותעדל םיליעיה םיעצמאה לע

 םינב םהו םיטיזאראפ םניא םהש םהל חיכוהלו םירצונה םע רתוי םיקודה תודידי

 םתוברהל היה ןתינש ,הלא םיעטקל ףיסוה בוקובאנ .'וכו 'וכו "תדלומל םינמאנ

 ןושארה לכשומה לע עירתמ אוה דוחיבו ,םיפירחו םישק םירבד ,הנהכו הנהכ
 םידוהיל תועיגמ ןניא ,חרזאו חרזא לכל תועיגמה ,תוינושאר תוירטנמלא תויוכזש

 .תירצונה הרבחה ללכל תודחוימ תומורתו תודחוימ תונוכת ףלח ןתונקל ךא םהילעו

 רכינו -- ןבומכ םייסור םינותע יפמ ,"טלעוו,,ב רפוסמ הריתי הבחרהב

 םינש שמח .ןבישורק לש "ולעפ, לע -- הכלהכ וז תונותע וצימ ןותעה ירפוסש

 ןותע הז היה הליחת ."ץיברסיב,, הז עורפ ןותע בונישיקב ובשומ תא עקת ןכ ינפל

 ,גרוברטפ ינותעמ קיתעהש רמוחמ ורקיעב ןוזינש ,הצופת לכ רסחו לד ,בולע
 אצמ םיבורמ םישושיג רחאל .תאש רתיב היברסיב תייסולכוא לש הייח ופקתשה םש

 אלל אצמ ןבישורקו בונישיק יביבסב הזוחא ילעב המכב דעסו הרזע ןותעה ול

 ןורתפו אצומ ול ושמיש הלאו ,םידוהיה תא ,לזאזעל ריעשה תא ישוק לכ

 םהיתוזוחאש ,תוזוחאה ילעב הלא .ונותע ינורטפ ,תוזוחאה ילעב לש םהיתויעבל
 ,םהה םימיה לש תיאלקחה הקינכטה יבגל םג רתויב םייביטימירפ םיעצמאב ודבוע

 םבצמב םימשא םידוהיהש עונכישל ונתינ לקנבו םיבורמ םיילכלכ םיישקב וקבאנ

 המינה לע וטרפ םימי םתואב .היברסיב יביוא םה םידוהיהש עספכ ךא ןאכמו
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 םהידי וטישוה הלאו תינמורה הלוצאהו םיינמורה תונוטלשה םג תימשיטנאה

 אופיא אצמ '"ץיברסיב,ה ."םידוהיהמ םילבוסהו םינענה םהיחאל,, טורפל רבעמ

 .וז תיארפ התסהב ןסר לכ חליש אוהו ותתסהל יללכ םג ןבומכו "יאידיא,, יוביג

 ,םיארוקה תא ןותעה "ענכיש, ץקו רועיש ןיאל תכשוממ םירמאמ תרדיסב

 תורדיסה תחא ןכאו .םידוהיה ידי לע ושבכנ הלוכ היברסיב התאו בונישיקש

 םיתפומו תותואב ."םידוהיה ידי לע היסור שוביכ, :םשב הארקנ הז ןותעב

 םידוהיה הכאלמה ילעב יכו ידוהי ןוירטלורפ ללכ ןיאש "ץיברסיב,,ה "חיכוה,,

 .הזב אצויכ לכו "םייוג,ה לש םמד תא םיצצומ

 דימ רבע אוה .דבלב "הירואיתה, םוחתב הז עורפ ןותע קפתסה אלו

 האנש לש ןונגס הז היה .טרפב םירוב-םינומהלו ללכב םיברל תנבומ ןושלל

 אוהש ןותעה עידוהו .םידוהיל תיעזגה הביאה תבל הלא םינומהב חיפהש ,המטשמו

 יאנוש םידוהיב םקנל וארקו סרא ועפש םירמאמהו םידוהי דגנ "בלצ-עסמ,, חתופ

 לכב האר אוהו לובג עדי אל ךרועה לש ינלוחה ונוימד .הדשל יצצומו היברסיב

 עידוה ףא .(בונישיק תוערפ רחאל רבדה עריא תמאבו) ופוגב תויושקנתה םוקמ

 תותואב הירוטסיהב ימש תרחיי הצרא ילשמ תחא הרעש לופית םא,, :םעפ אוה

 היצנגילטניאה יגוחב םג אלא םינומהה ברקב קר אל גפסנו הז סרא עפש ךכו ."םד

 תועומש ץיפהל גהונ ןותעה היה חספה גח לכ ינפל .עיגה רפסה יתב יגוחל ףאו

 ועריא ךכו .םיירצונ םידלי לש לוכיבכ תימואתפה םתומלעיה לעו םד תולילע לע

 קפס לכ אלל ויהש ,בונישיקב םורגופה ינפל םייתנש ,עורפ ןומה לש תויולהקתה

 חילצה אל םאו .הךטשמה לש תצרמנה התוברעתה ילוליא תוערפב תומייתסמ

 .וז "החלצה,ל םימדידָע םורגופהו הנשה אוה ח לצה ירה ןכ ינפל םייתנש רבדה

 (6-5 'מע ,22 'לג) יוטסלוטו יקרוג .מ לש םהירבד םאולמב "טלעוו,,ה איבמו

 רפוס יפמ םיערופה לש םיעזעזמה םהילולעתו םילוחה תיבב םיעוצפה ירואית דיל

 ,ץסס6ס 10506 ינמור ןותעמ םיעטק איבמ ףא הז ןותע ."טאלבגאט רענילרעב,

 לכב ןעוט הז ןותע .םד תלילע ינינעב םובכגופה ינפל םירמאמ תרדיס םסריפש

 ךשמב הנשב הנש לכ לש השעמ אוה םידוהיה ןחלופ יכרצל םידלי חצרש ,תוניצרה

 םיחצורה הלא -- םיחצורה המה ימ !ונצראב ומלענ םידלי המכ,, .תורודה לכ

 םידוהיה ףלא תואמ שש םה הלא,, :בישמו לאוש אוה ,? וניללוע לש םדה יאמצ

 תא הכרבב אופיא לביק הז ןותע .'וכו "וכו "ונצרא תא םיליערמה ,םייטאנאפה

 תינופצה הקירמא לש תירבה תוצרא ינב םגש הוקתה תא עיבהו בונישיקב תוערפה

 אל הינמור תלשממו .בונישיק תמגוד ,"הקירמא ידוהי תא ךעמלו ץוחמל ורענתי,,

 ינומה ןיב וצפוהו םיסיפדת תרוצב הלא םייסרא םירמאמ ואצישכ םג עבצא הפקנ

 .םינומה

 ואטבתה תוערפה יעגפנל טרפב םינויצו ללכב םידוהי לש הדהאה ייוליגו

 ימוחתב המייוקש ,העצהב םג אלא םלועה לכמ עפשב ומרזש ,תומורתב קר אל
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 (1903) הנש התוא לש באב העשת דע תועובשמ לבא ימי םייקל : תינויצה העונתה

 תמשרה םשל תומורת ףוסאל אלא תיגיגח הביסמ םושב ףתתשהל אל הלא םימיבו

 לכש ,םירבעה לכמ תועצה ומרז ללכבו .תמיקה ןרקה לש בהזה רפסב םיללחה

 יללח, :םשב תשגרנ המישר .םיעגפנה תרזעל תונוכנו רעצב תופתתשה ןרקיע

 המינה ינשה טוחכ תרבוע הבש ,''תיגויצ,, : המיתחב תינומלא תמסרפמ "'בונישיק

 ייח תא גישנ םחולה תומב קר,, ןכש ,חצנל םיבייח ונאו חצננ ונא :תירקיעה

 ידוהיה בוחרה לע דריש הז אכדמו רדוק חור בצמו ,שואי-לא ,רומאל ,"תוריחה

 .תינויצהו תימואלה תידוהיה השוחתה תרבגהל ףונמכ לצנל שי

 .ה

 הרזע :םלועב תידוהיה תוירוביצה ינפל התע ובצינ תוירקיע תויעב יתש

 העפות וז התיה .םויל םוימ ומצעו ובחרש ,הריגהה ידממ תנווכהו םורגופה יעגפנל

 םיאצוי םהשכ ,םהיתורורצ לע הלא םידחפ-יזוחאו םילהובמ םידוהיב שוגפל הליגר

 דוע םייורש ויהי אל םהב ,תומוקמה דחאל עיגה ןעמל םיה ילמנמ דחאל םכרדל

 םיעדוי ונאו לארשי ץראל רהנ קלח .תוערפה לש המיאה תריואב ברעו רקוב

 אל ןיידע ץראה ,םרב .הינשה הילעל םימרוגה דחא היה בונישיקב םורגופהש

 הילעה ימי זאמ הפי הכ ונל תרכומה ,הרהזאה האצי בושו תינומה הריגהל הרשכוה

 .מ .מ :ינויצה לעופה דעוה ירבח ,םיסורה םינויצה ."וליפעת לא, :הנושארה

 רזוח ומסריפ ןיקמויט .וו .זו יקסרדנב .ש ר"ד ,ןהכ-ןייטשנרב בקעי ר"ד ,ן קשיסוא

 הילעה איה ,לארשי ץראל תלהובמ הילע דגנ ועירתהו וריהזה ובש ,היסור ינויצל

 ,וז תלהובמ הילע .היסורבו היברסיבב הריגהה ידמעומ ןיב םיבר ודתעתה הלש

 הפי הכ תורכומה תוילילשה תועפותה ןתוא לכל םורגת ךא ,רזוח ותואב רמאנ

 .לכה ידי לע תפסכנה הרטמה תא לישכהל הייושעו םיעשתהו םינומשה תונשמ

 ,לארשי ץראב רושקהו בונישיק תוערפל הבוגת םושמ וב שיש ,ידיחיה השעמה

 טישוהל ןכ לע שיו בונישיק ימותי לש םתאלעה רבדב ןיקשיסוא תעצה ןינע אוה

 .השורדה הרזעה לכ הז לעפמל

 .ידוהי-אלה ףאו ידוהיה םלועה תוניפ לכב םידהה ילג םיאוגו םילועו

 ,לארשי תוליהק לכב תוכרענ ,תוינטנופס הדהא"תובוגתל תוכפוהה ,הרכזא תופיסא
 טלבתמ ןהבש ,תוימואל תורצעל הלא תופיסא תוכפוה אליממ .תונטקו תולודג

 לכ ןשעכ תוגומנ דציכ לילעב שח התאו ילארשי-ללכה ימואלה דוכילה דוחיב

 םידמועה םג הלאכ תופיסאב םיפתתשמו ."השמ תד ינב םינמרג,, לע תוירואיתה

 םה ףאו תידוהי-ללכה תוררועתהה ילגב ןאכ םיפחסנה ,תינויצה העונתל רצכ

 םהלש תוירואיתה לכמ קוחירה תילכתב תוקוחרה ,תוירואית םהירבדב םיעיבמ

 שש אוהש רכינו ,"טלעוו,ה הלא תופיסא רתי תונדפקב םשורו .םינש ךשמב

 .םדגנ איה תואיצמה וליאו בר ללמב םחוכש ,הלא לש םתלפמל
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 ךכ .עדונה ןשיה ןונגסב לארשי הנחמב םיאבנתמ ןיידע התע םגש יאדו

 ,"אטילעארזיא,, ידוהי-ינלופה ןותעה לש ותוגהנתה תא םולברי .מ עיקומ לשמל

 לוחב ושאר ןומטל הצור אוה לשמ ,םיידוהי םייגולואיכרא םירבדב ולוכ לכ קוסעה

 תפטמה ,הווהה רתויב ול םיענ אל ןכש ,ומטחל תחתמ השענה תא תוארל אלו

 המחלמב הז ידוהי ןותע חתפ בונישיק ימיב .תיאידיאה וכרדו ויתוילשא לכ ינפ לע

 ,תובית-ישארב םותחה ,שיא ידי לע איה הלהונו תונויצה דגנ רתויב הפירח

 וירזועמ הליחת ,יודנל לאפר לואש אוה אלה ,םתולגל ונל הבוח ףאו רתומ התעו

 דחא השענו תינויצה העונתהמ שרפ ,ותא ךסכתסהש רחאלו לצרה לש םינמאנה

 ביגהש ,ידוהי ןותע אוצמל ,םולברי ירבדל ,השק .רתויב םיפירחה הידגנתממ

 טטצל הברמ ידכב אלו הז ינלופ-ידוהי ןותעכ בונישיק תוערפל הריפחמ הכ תושידאב

 ."יקסוואשראוו ריירוק,, ,'ץיברסיב,,ה לש ותימע ,ימשיטנאה ינלופה ןותעה ותוא

 חקל תא ,תונווגמו תובר תורוצב ,ברעהו םכשה "טלעוו,,ה ןנשמו רזוח ךכו

 לשמל אוה גוס ותואמ .הז חקל לש ומשל םידחוימ םירמאמ םירסח ןיא ףא .בונישיק

 תוערפ לש חקלב רפסמ אוה .ונצראל וימי ףוסב עיגהש ימ ,ןאיל ףסוי לש ורמאמ
 .תוערפה יבקעב המקש ,היסורב ןויצ תביח תעונת איה אלה ,היסורב םינומשה תונש

 תונויצה תודלותב הפוקת וחתפש לארשי ץראב תונושארה תובשומה ומקוה זא

 חקלה אטבתה םאו .המוד ןברדמ םרוג הלא תוערפב םג תוארל שקבמ אוה .בושיהו

 תוררועתהב ןאיל הצור היה התע ירה ,תובשיתהה השעמב תומדוקה תוערפה לש

 .בונישיק חקל התע עוושמ ךכל ןכש ,תינידמה תינויצה השוחתה לש םיברה תובלב

 ,ןוילגו ןוילג לכ לש םידומעה לכב טעמכ "טלעוו,,ה תא וז בונישיק הקיסעמו

 ךכ .םיישארה םירמאמה רודמ תא איה הניזה דוחיבו .ןיפיקעב םאו ןירשימב םא

 ןוסאה לודג .בונישיק ידוהיב ,"בצמל,, : םשב ,24 'לגב ישארה רמאמה לשמל חתופ

 ,תלהובמה הריגהה ילג -- וירחא אבה ןוסאה אוה ךכמ תוחפ אל םלוא תוערפה לש

 איגב דוע ראשיהל אל דבלבו -- חורבלו רגהל ןאל םיעדוי םיסנהו םיטילפה ןיאש

 הנוכת לע תועידי תועיגמ "טלעוו,לו העגראה-תואירק לכ וליעוה אל .הגירהה

 םוקמ ,תימורדה היסור ימוחתמ דוחיבו םינומה ינומה לש םידממ-תבר הריגהל

 הנוכתה תאטבתמו .םינומשה תונש תישארמ דוע םימורגופלו תוינערופל דעומ

 לע םהיתב תא םישטונ ,םידורמ םילדו םידימא ,םיריעצו םינקזש ,ךכב הריגהל

 הדיקשב םיקסוע ,"טלעוו,,ה רפסמ ,תועובש הז .םיה תונידמל םיאצויו םהיתוחפשמ

 םידודנ לקמ וזחאי לבל הריגהל הלא םידמעומ עונכיש םשל תונויצה ינמאנ

 הררתשה הריגה לש הזוכיספו םהל עמוש ןיא לבא .םהיתומוקמב וראשייו םהידיב

 .םירחא תוזוחמ םג הקיבדהו

 םוריהזהו םידוהיה ינומהל ונפו ורזחו ונפ תינויצה תורדתסהה תודסומ לכ
 סרגנוקה תוסנכתה ינפל םה םימיה .לארשי ץראל קר אלו -- תלהובמ הריגה דגנ

 ,תינויצה ותנומא ול איה לזב תינכתש ינויצ לכל היינפה ךכ םושמו לזאבב יששה
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 םינומהש רמול השק .הז ןודינב סרגנוקה תטלחהל הפציו תוחורה תעגרהל די ןתיש

 ידיב היהש ןורתפה המ השעמ רחאל םיעדוי ונא ןכש ,וז ךרדמ וענכתשה הלא

 : המשש היילשאה תרוצב הז היה והות-ןורתפ המ םיעדוי ונאש ןכש לכמו סרגנוקה

 היה אוה םלוא ."בונישיקל הבושת תתל םיחרכומ ונא, :ןעט לצרה ןכא .הדנגוא

 ומשש ,הז הלצה-שקל הנפ ,ןטלושה רצחב לחנש תובזכאה םע ,ול רצבו ,םינוא-ןיא

 םיקיעמה םילבכה תא רצימה ,היסורב שדח קוח םימורגופל ףסונ םייתניב .הדנגוא

 .בונישיק רחאל ראצה תלשממ לש הבוגתה יהוז .היסור תודהי לע יכה ואלב

 םישדחה תשולש לבא לע עידומה (.ק.י :םותח) רנזולק ףסוי הבתכ םסרפמ הסידואמ

 בונישיקש ,"טלעוו,,ה ידומע לעמ ףחירש ,ןויערה תא ףיסומ אוהו .הסידואב גהנוהש

 -ינויצה ןורתפה םויה אוה ינויח הכ ןכ לעו םימעל לארשי ןיבש םוהתה תא התליג

 .ינידמ
 םאו ןאכל םא ,םידה לש תויורשפאה לכ וצומ רבכש ךילע היה המוד םאו

 -לאיצוסה םע רתויב בושחו ןיינעמ סומלופ "'טלעוו,,ה ידומע לעמ התע לחה ,ןאכל

 .טרפב בונישיק תוערפלו ללכב םידוהיל הסחי לשב ,ברעמב היטרקומיד

 "דחוימה,, הסחי לשב התיה תמסרופמו תעדונ תירטסואה היטרקומידלאיצוסה

 םיירקיעה הירבודו םיישארה היגיהנמש ,אוה ךכל םרוגהו רשפא .םהיתויעבו םידוהיל

 -ידוהי ןכש לכמו ידוהי ןינע לכל הביאו תימצע האנש ירודח םידוהי ,ויה םידוהי

 תשדקומ הפיסא ,לסירבב זכרמהמ זמר יפל ,הרדיס הניוב היטארקומידלאיצוסה .ימואל

 ידיב הייוכידו דנלניפ ןינע תא םג ול וגזימ יסופיט ידוהי אשונ הזו ליאוה .בונישיקל

 .הפיסאה תא קיסעהש ידיחיה בונישיק ןינע היה השעמל םרב .יראצה רטשמה

 חבטה לע רביד ,ןבומכ ללובתמ ידוהי ,ןגובנלא ר''ד היטרקומידלאיצוסה גיהנמ

 תרווחומו הרורב הכ התיהש ,תימשיטנאה הפיטעהמ לכו לכמ ולטריעו בונישיקב

 היהש אוה םזיראצה .ידמל תירוקמ תיטסיסכראמ הרוצב חבטה תא ריבסה אוה .לכל

 :םה ןגובנלא יפבש םיקומינה םרב .ומצעלשכ זוכנ רבד ,תוערפל ישאר םרוג

 שקיב ןכו םינומהה ברקב תססותה הכפהמהמ םינומהה תעד חיסהל שקיב םזיראצה

 םילעופ .תידוהיה םילעופה תעונתב ונייה ,םיידוהיה םיינכפהמה םיגוחב עוגפל אוה

 תוערפ רחאל טספינמ ומסריפ ףא ,תידוהיה תונגרובה ידי לע תונדחפב ושטונש ,הלא

 ןגובנלא ףיסומו .הז םורגופב תודמעמה תמחלמ לש םרוגה םעטוה ובש ,בונישיק

 םיחיסמ ןכש ,תונגרובה ידי לע םישענה ,םורגופב םירושקה תודבועה-יפויזב רפסל

 ,יטסילאיצוסה לנויצנרטניאה תבוח .תוערפה לש םירישיה םימרוגהמ תעדה תא הלא

 וליפאו תונדחפבש העיתר ץעייל םויה דוע םיזיעמה הלא תא תונגל איה ,וירבד יפל

 ,הפיסָאה םוקמל ונמדזנש םינויצ ידי לע הרעס הצרפ הלא םירבד עמשל .העינכ

 לש רחא גיהנמ לש ,הז יגארט הזחמב עשעשמה והזו ,וירבד םע קר הקספש

 .רפרוטסנרפ ,ידוהי"אל ,תירטסואה חיטרקומידלאיצוסה

 ,תירטסואה היטרקומידלאיצוסב ידיחיה טעמכ ,ידוהי-אלה רפרוטסנרפ היהו
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 :ולש תעה-בתכב םוקמ הצקיה 1898-ב רבכו תינויצה העונתל הדהא תצק הגהש

 םידוהיה תנידמו םידוהיה תלאש, לע ןיקריס ןמחנ לש ורקחמל ,"'עטראוו עשטיוד,
 ןוסלנצכ .ב ידיב ורדוסו וטקול ,"ןיקריס ןמחנ יבתכ,, :האר) "תיטסילאיצוסה
 .(גל 'מע ןוסלנצכ .ב לש ואובמב דוחיבו ,ט"צרת ,ביבא-לת ,ןמפיוק הדוהיו

 רבידו ,ידוהיה ,הגלפמב וער דגנ ידוהי-אלה רפרוטסנרפ אופיא אצי וז הפיסאב
 זעה אוה .בונישיק תוערפבש ימואלה ידוהיה לבאה לע ונייה ,ימואל ידוהי ןואגב

 םעל רתויב הבורק ,ותעדל ,איה ןכש ,הריתי הדהאב תונויצה לע רבדל וליפא

 ידי לע תובורמ תואושת רפרוטסנרפל ול וכרענש ןבומ אליממ .וז הרצ תעב ידוהיה

 רבח ,הניוב ןויצ ילעופ תעונת יצולחמ היהש ימ ,סורג ןתנ אצי וירחאל .םינויצה

 לצרה לש םינושארה וירזועמ ךכ םע דחיו תירטסואה היטרקומידלאיצוסה לש ןמאנ

 .ןגובנלאל תחצינ הבושת בישהו (תיצראה תמיקה ןרקה תכשל להנמ ןכמ רחאל)
 היה לוכי הזכש רותבו תידוהיה םילעופה תדוגא לש שאר בשייכ זא ןהיכ סורג

 תוערפהש קפס לכ ןיאש ,ןעט אוה .ידוהיה בוחרב םילעופ ינינעב העד עיבהל

 ףתתשהל םינומה לש םתונוכנ אצמ הז זמרש קפס ןיאש םשכ ,"הובג,מ ודדוע

 ,תינכפהמה תידוהיה םילעופה תעונת .תודמעמ ילדבה לכ אלל םידוהי לש חצרב

 תודהיה לכ תא ךבסל הכירצ הניא ,תודהיה ללכמ םיזוחא השולש ישוקב הווהמה
 ,התוללכב םינש רחאל התמאתנ וננובאדלש ,העד עיבה ףא ןאכ .התוינידמ ילותפנב

 ,ןבישורקל ול יאדו היסורב היצוטיטסנוק תרוצב לאוג חישמ ותואל רבכ וניכז וליאש

 ןומורד ,רגיאול ויתימע םיעיפומש םשכ ,םעדינומה לש םגיהנמו םגיצנכ עיפויש
 תומוקמב תידוהי-יטנא הקיחתל תואמגוד אוה איבה ףא .תורחא תוצראב םהיתווכדו

 תוברעתהב קרו םעה לש "תובחרה תורדשה,, יגיצנ ויה היטילחמו הימזויש ,םימייוסמ
 אוה .הריזגה וז הלכוס ,תיטרקומיד-יטנא תוברעתה ,רומאל ,תיזכרמה הלשממה

 ליטהל ,תורחא תוגלפמ ירחא םירורגכ לוחזל םוקמב ,םידוהיה לעש אופיא קיסמ

 .תונויצה ידי לע רומאל ,םהיתויעב ןורתפ תא םמצע לע

 עיגהל היה לוכי אל ןגובנלאש ,תאזכ הרעס הצרפ הלא סורג ירבד רחאל

 תוטלחהה ןה אלה ,תוטלחה תלבק אלל הרזפתנ הפיסאהו הפיסאה תליענ ירבדל
 ירבדב ונמוס םיירקיעה םהיוקש "םיינכפהמ,, םיפיעס םתוא לולכל תוכירצ ויהש

 .ןגובנלא

. 
 היגולואידיאה םע רתויב רעוסו רע סומלופל "טלעוו,ב תואה ןתינ ךכב

 ,בונישיק תוערפ ןינעב ,"דנוב,ה לש וזמ טעמ אל הנוזינש ,היטרקומידלאיצוסה לש
 לע (9.6.1903 םוימ) ףיקמ רמאמ םסריפ "'גנוטייצ רעטייברא,ה .ןחקלו ןתועמשמ
 ."תיסורה הרטשמה תורישב התסה-ינהוכו םיידוהי םיאנק,, :םשב בונישיק תוערפ

 חוחפ אל ןאכ רמאגו ,היסורמ עיגהש ,םרוקממ הז ןותעב ןבומכ םירסמנ םירבדה
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 תידוהיה הרבחה ישארו םינברה ןיב החיכש יתלב הינומרה הייוצמ :רתוי אלו

 תוערפל םיארחאכ םיטסילאיצוסה תא םינייצמ דחאכ םלוכ .תיסורה הרטשמה ןיבל

 הליחתהש תיתדה תושידאל םיהולא תותוא תניחבב ןה הלא תומויא תוערפ .בונישיק

 יתבב םיללחל לבא תורכזא תוכרענ תונוטלשה תמכסהב .ידוהיה בוחרב תחוור

 הזש ףא ,תסנכה יתבל םלוכ םהידבוע תא וחלש םירחוסהו םילעפמה ילעב .תסנכה

 םהיחא לע ןישלהל םתדע להק תא םינברה ושקיב תושרדב .ליגר הדובע-םוי היה

 םישנא ויה ףא .םהידלי תא הרטשמל רוסמל םירוחה לע לטוה ףאו םיטסילאיצוסה

 רתויב םוגעה דיקפתה םרב .אלכב התע השובחה ,ותב תא רסמ דחאו תאז ושעש

 ,תולועפה ימרוג לע עבצאב םיארמ םיינגרובה םינותעה לכש העש .םינויצה םיאלממ

 תונוטלשל ןיאש ,רמאנ םהבש ,הלומעת ינולע םינויצה םיציפמ ,הלשממה יגוח : םהש

 -וסה ירחא הפידרב הרטשמה תורישל אופיא ודמענ םינויצה .תוערפב די לכ

 .םיטסילאיצ

 -לאיצוסה תידוהיה הגלפמה לש םיטספינמ ועיפוהש ,רפוסמ םירבדה ךשמהב
 .תימצע הנגה םשל ןגראתהל םילעופה ושרדנ םהב ,("דנוב,,ה אוה) תיטרקומיד

 םה אלה ,"םייולת יתלב,ה םע ףותישב םינויצה ידי לע םג הרצונ המוד הנגה

 תא הרטשמל םירסומו םה םישלב הלאש ןבומכ .הרטשמה תורישב םידמועה הלא
 ,םירבח תואמ תב ,''דנוב,,ה לש תיאשח הפיסא -- הייארהו ,"דנוב,,ה יגוחב השענה

 :ירק ,םידוהי לש תוברעתהב םירטוש םילעופ לע ולפנתה ךכו הרטשמל התלגתנ

 ןמוזמו ןכומה חקלה תא תיאניוה היטרקומידלאיצוסה ןותע קיסמ ןכמ רחאל .םינויצ

 בונישיק תוערפ לשב רתוי דוע הדדחתנ ידוהיה בוחרב תודמעמה תמחלמש ,וסיכב

 ונושל ןאכ דע .יתימאה ןפוצרפ תא התע וליג תוידוהיה תויטרקומידה תובכשהו

 .ןותעה לש בהזה

 םוקמ ,הניוב עודיכ אצי ןותעה .רתויב הכורא הרעה "טלעוו,,ה ףיסומ ךכל

 התוא הפי וריכה םשארב לצרה םע ןותעה יכרועו היטרקומידלאיצוסה לש הבשומ

 היטרקומידלאיצוסה תא הלהינש ,םיידוהי-יטנא םיכיבסת תלוכא תידוהי הרובח

 תיתואיצמ רומאל ,תדחוימ תועמשמ וז הרובח םע סומלופה לבקמ ןכ לעו תירטסואה

 ונעמש אל ןיידעש ,ןיעל תטלוב הסידואמ העידי התוא לכ לש תושפיטה .תישרש ףאו

 יי'דנוב,,ה לש הירואיתה סוסיב םשל הרטשמל םהידלי תא ורסמי תובאש וניאר אלו

 ןמיהמ שיאמ העידי םסרפמ ןותעה םרב .תירטסואה היטרקומידלאיצוסה לש וא

 .תילכתב םירחא םירבד םיעמתשמ ןאכמו הסידואמ

 הלוכ הסידוא תודהי הררועתנ בונישיקמ תועזעזמה תועידיה אוב םע דימ

 רקש .המוד לרוג םהילע םג רובעי אמש ,םידוהיה םיבשותה לע הלהב הדרי ףאו
 םילעופה תורמרמתה לש עקר לע ןה בונישיק תוערפש ןועטל אוה רווחומו רורב

 אל וליפאו םידוהי קרו ךא ויה םיעגפנה .הזמ םזיראצה דגנו הזמ םהידיבעמ דגנ

 םיאכודמה תא םיחצורו םזיראצו םידיבעמ דגנ לוכיבכ םידרמתמשכ .םידימא םידוהי
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 תינויגה הבשחמ לעב אלו םטמוטמ הגלפמ-שיא עיבהל קר לוכי תאז תא -- רתויב

 תוחיצרבש ורבס םהש טפשמה תיבב יולגב םיעידומו םידומ םיחצורה ירהו .יהשלכ

 התיה וזש ,םויה קר אל ,םיעדוי ונאו) !הלשממה לש הנוצר תא םישוע םה הלא

 רפוסמה השעמל הסידואמ רפוס ותוא שידקמ םירבדה רקיע םרב .(!התימאל תמא

 .הסידואב עריא וליאכ היטרקומידלאיצוסה ןותעב

 .'גנוטייצ רעטייברא,,ל תרכזנה העידיה רסומ תא ריכמ "טלעוו,,ה רפוס ןיא

 אוה העידיה לעב .וז הבתכ ירוחאמ דמועה אוה ידוהיש ברעתהל אוה ןכומ לבא

 יאתב ןגראתהלו םוקל םלוכ םידוהיה תא וררועש םה םינויצה .רומג ןרקש טושפ

 םתעדלש ,הז השעמב ףתתשהל ובריסש םה "דנוב,ה ישנא ,םרב .תימצע הנגה

 הז יתרבסה לעפמ םה ונגראי דציכ הלא ולאשנשמ .םיסורה ןיב הרבסהה רתוי הפידע

 .ןהבש תושממה לע דומעל השקש ,תושודנה תוצילמב ובישה ,הלא הנכס-ימיב

 הלא הנגה-תומגמ לע הלשממל ורסמי םהש ,עידוהל 'ידנוב,ה ישנא ועתרנ אל ףא

 הלומעתהמ רתויב םיבהלתמ םינויצה ןיאש ,רבדה ביציו תמא .םינויצה ןיב

 םה םה דימתש ,םויל םוימ לילעב םיאור םיסורה םידוהיה .''דנוב,ה לש תינכפהמה

 הזיא םעפ היהש אוה טלחומ רקש ןכ יפ לע ףאו .םירחא ןעמל םילחג םיתוחה

 ויה םינויצהש רבדה רקשש ןכש לכמו .ינכפהמ הזיא תיסורה תושרל רסמש ינויצ

 רבדל רתויב ןורחאה תמאבו ןורחאה אוה ''דנוב, ,ה .הרטשמה לש םיבדנתמ-םיתרשמ

 ךפשנ ידוהי םד טעמ אלש םימרוגה םה םה וז הגלפמ ישנא .לארשי תבהא לע

 תא רתויב םילודגה םידדועמהו םיררועמה םה םהו םמע ןעמל אל קרו קירלו אושל
 .םידוהיה דגנ תוריזגו תופידרב הלשממה

 אוהו ןותעה ירודמ לכבו תונושו תובר תורוצב בונישיק ןינע ךשמנ ךכו

 תודהיה לש דקומ תייעב השענש םשכ ,י'טלעוו,,ה לש רתויב יזכרמה ןינעל השענ

 קודבל קדובה תא תבייחמ ןהילע ביגהלו תועידי איבהל ןותעה לש וכרדו .תימלועה

 איה הסיפת לכ דרדכו םלוע-תסיפת התע איה בונישיק ןכש ,ןותעה "יכרח. לכב

 אקוד יוצמ ישארה רמאמה חסונו אצמת ךכ םושמ .הרושו הרוש לכל טעמכ תרדוח

 םה ןיאו וליפא ,םיישארח םירמאמה בורש רמול ךרוצ ןיאו .הקינורכה רודמב

 .המתוחב םיעובט םה ירה ,בונישיקל םישדקומ

 ,ולוכ םלועב תולשממו םיטנמלרפ ועזעיז בונישיק תוערפש תומסרופמה ןמו
 םתייווה לכב םירושקה םידוהי לש םיפלא יפלא ובשי ןהב ,תירבה תוצרא תוברל

 טעמ אלשו "ללחל הבורקה,, ,הירטסואב ףא .טרפב היברסיבבו ללכב היסורב

 תוערפ ועיגה ,תורחא תוצראל םכרדב הימוחתל וטלמנ בונישיק תוערפב םיעגפנהמ

 ךשמב עדונש ,רכיורטש ונב םידוהיה םיריצה ידי לע ןבומכ ,טנמלרפל בונישיק
 היצלפרטניאב .רנפוא ר''דו ירטסואה טנמלרפב םידוהיה ינינעל ץימא םחולכ םינש

 םיעדוי .דושהו הזיבה תוברל ,ירזכאה חבטה ישעמ לכ לש הבחר העירי השרפנ וז

 ןאכ רבודמה םלוא .רתויב תלבוקמ הניא תרחא הנידמב השענה תרוקיבש םילאושה
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 תוצראל םג ורבעיו הימדיפא ןיעמ וכפהייש ,םהב ששח ףאו םיישונא-אל םישעמב

 ,ץוחה רש םע םירבדב אובל ליגרכ אופיא םישקבמ םה .תוכומס דוחיבו תורחא

 בונישיקבש הז םורגופב שונא ישגר תסימר לע תיסורה הלשממל ריעי ודיצמ אוהו

 .םלועה םולשל הלא ןוגכ םישעמבש הנכסה לעו

 םא לודג קפסש ,היצלפרטניאה לש אלמה חסונה ילושב "טלעוו,,ה ריעמ ןידב

 תמאב ךכו -- בונישיקב םורגופה לשב יטמולפיד ךבסב סנכית תירטסואה הלשממה

 הרימא ךות תישיאה ותופתתשה תא הריתי תוינמלטנ'גב עיבה טנמלרפה אישנ .היה

 .תרחא הנידמ לש םיימינפה םינינעב ברעתהל ותלשממ לש הכרדמ ןיאש

 םלועב לארשי תוליהקב בונישיק ידה לע תעפושה הקינורכה תא קדובהו

 .דואמ םיינייפא םירבד תחא אל אצמי ,רתויב תונטקב הלכו תולודגב לחה ,ולוכ

 הבשומב הכרענש לבא תרכזא לע תרפסמה ,אטשוקמ העידי אצומ התא לשמל ךכ

 ימ ,יקסירוולק תילגרמ םייח הב םירבדמה שארו הילוטנאבש יוקגרוברוו תידוהיה

 יקסירוולק .לילגב תירבעה תובשיתהה יבאכ ץראב ירבעה בושיה תודלותב עדונש

 קינעהש ,ינמותועה לשממל םיחבש רזיפ ךכ םע דחיו חבטה תוארומ תא טטריש

 "ךרבש ימ,,ב "ליגרכ,, םייסו ולש הירפמיאה ימוחתבש םידוהיה םיחרזאל ןויושו שפוח

 קרוידוינב יניסה עבורה : הקינורכהמ דמל התא תאז ףאו .ינשה דימח לודבע ןטלושל

 ושדקוה ןהיתוסנכהש ,יניסה ןורטאיתב תוגצה שולש םיברע השולש ךשמב רדיס

 הרישעה הקינורכב אצומ התא םיטעמ אל םיזוירוק ףא .בונישיקב םורגופה יעגפנל

 ןותעב עיבמה ,היקבולסב רציפש ר"'ד ,ידוהי דחא לע םהיניבו בונישיקב הכורכה

 תאז ירהו .בונישיקב "םיבאלסה ויחא,, רעצב ותדע להק תופתתשה תא יללכ ימוקמ

 ךכל ףיסונ ונאו .סלקלו געלל התוא םש ןותעהש ,השדח הרודהמב "תויליפובאלס ,

 ,ט"יה האמב תיליפובאלסה העונתב רבדל ואובב ,בולוקוס לש הנינשה ירבד תא

 ...לארשי ינב וניחאמ ויה הירבוד ישארש

 הריגהה קפס לכ אלל איה םורגופה לש רתויב הדבכנה האצותה םרב

 יסורה "דוחסוו,ה ךותמ .הקירמא תודהי ינפ תא הגרדהב עודיכ התנישש ,תינומהה

 םינומשה תונש תישארמ היסורמ תידוהיה הריגהה לע תטרופמ הקיטסיטטס תאבומ

 תוצראל הנשב הנש ידמ התע םיאצוי םירגהמ ףלא םישמחש ררבתמ המוכיסבו

 דבוכה זכרמש ,וז ותיפצת-ותיזחתב בתוכה העט אלו ,אבנמ הז ירפסמ ןותנו תירבה

 תוצראל תיחרזמה הפוריאמ וז תינומה הריגה בקעב רובעל דיתע םלועה תודהי לש

 תניחבמ ןכש ,בתוכה העט אל ךכב ףאו) תירפסמ הניחבמ תוחפל -- תירבה

 הפוריא תודהיל ונא ונימי דע ףילחת אצמנ אל ידוהיה יווההו תידוהיה תוישרשה

 .(תיחרזמה

 םיללצ ףא וליכה ,םיבורמ דוע ויה יאדובו ליעל ורכזנש ,הלא לפואמ תורואו

 ןאהוי לש ובתכמ ןינע ליעל ונרכזה רבכ .הריתי בל תמושת וררועש הלאכ םהבו
 הנהו .ירצונ-יסורה םלועב םיבורמ םילג הכיהש רבד ,םיחצורה תונגב טאטשנורקמ
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 הבחרהב רפוסמ (11 'מע) 25 'לגבו "הבושתב רזח,, הז רמוכו םיבורמ םימי ורבע אל

 ימשיטנאה ןותעב הז ןאהוי םסריפ דציכ (הז ונצבקב יקצולס .י ךכ לע רבדמ ףא)

 ,"ץיברסיב,,ה שיא ,ןבישורק ותוא ידי לע אוה ףא להונמה ןותעה אוה ,"אימאנז,

 רעטצמ ףאו םימדוקה וירבדמ וב רזוח ,רומאל ,'הבושתב רזוח,, אוה ובש ,בתכמ

 ןותעה ירבדל ,וז הזופרומטימ .חבטב םימשאה םה םידוהיהש השגדה ךות םהילע
 וזש רחאל ,הז ןאהוי לצא תמייוסמ "תוישיא,, לש הרוקיבמ האצותכ האב ,ומצע

 הרעהב וז העידי "טלעוו,ה םתוחו .בצמה תא םש הרקחו הקדבו בונישיקב התיה

 ונוחטב אוצמל שקבמה ,ןכסמ ידוהי םע, :תירזכאה התימאב תיגרטהו תיטסקרסה
 ."טאטשנורקמ ןאהוי לש גוסהמ םיפיעסה-יתש-לע-םיחסופ םירמכ לש הדהא ייוליגב

 םירבדה ףוליחו "טלעוו,ב םורגופה תשרפ ךכב המייתסנ אל .הדוקנ םישנ ןאכ
 תואמגוד ךא ונאבה ונא םרב .הלעמו המימת הנש ךשמב ךשמתהל דוע הדיתע איה --

 ,ראשה לכ לע דומלל ןתינ הלאמו םורגופה רחאלש םינושארה תונוילגהמ רפסמ

 ןיידעש ,ןיינעמו בושח רמוח טעמ אל אבומ םיאבה תונוילגב ףאש ,תאז םג תוברל

 .ומוסריפו וסוניכל אוה שקבתמ



 יקצולס הדוהי

 בונישיק תוערפ לע תיסורה להקה תעד

 .א

 היסור ימוחתב תינשנו תרזוח העפות םידוהיב תוערפה ויה 1881 ביבא זאמ

 לע ולע בונישיקב םהלש אחספב לידבהלו ונלש חספה גחב תוערפה םלוא ,תיראצה

 רתי ןהב הטלב ןכ .ןהב לפנש ברה תונברקה רפסמבו ןתוירזכאב ןהל םדקש המ לכ

 .תונוטלשה לש םתוירחא הדימה לע
 יבחרב יוכידו לווע ישעמל הרואכל הליגר התיהש ףא ,תיסורה להקה-תעד

 ריעב הינפל התלגתהש תיארפה הנומתה הארמל העזעדזה ,תיראצה הירפמיאה

 .הנידמה יתכריבש הטקשה תינבדלומה

 רקיעב יוטיב הל האצמש ,להקה תעד התיה 1905 תכפהמ ינפלש היסורב

 האמל םיששה תונשב דוע .ונימב דיחי יתרבח חוכ ,*תיסורה תורפסבו תונותעב

 ."ליכשמה דמעמה אוה -- התע ונלש ןוילעה דמעמה,, :ייקסבייוטסוד .פ בתכ ט"'יה

 הנידמה תא הלהינש ,תודיקפה תא םג הקפיסש איה םיליכשמ לש וז הקד הבכש

 הרוזנצה תורמל .וז תודיקפ םע הקבאנש ,הינווג לכל תיתרבחה היציזופואה תא םגו

 ,רטשמה לע תרוקיב םיחתומל יופצה שנועה תמיאו סופדה ירבד לכ לע הרומחה

 -יתלב ןהמו ,תוילאגיל ןהמ ,הרבד תא עימשהל תובר םיכרד להקה תעד האצמ

 ןושל,,ב םירפוסה ושמתשה םיילאגילה םייתורפסה םיפסאמבו םינותעב .תוילאגיל

 -יתלב תורפס החתפתה ךכ לע ףסונ .ןיפיקעב תונוטלשה תא ופיקתה וא "םיזמר

 תורפס .רטשמה לע הפירחו היולג תרוקיב החתמנ הבש ,(תורבוחו םינותע) תילאגיל

 -תיב) המצע היסורב םייתרתחמ סופד-יתבב הספדנ וא הפוריא-ברעממ החרבוה וז

 לכש רמול ךרוצ ןיאו ,בונישיקב םהה םימיה םצעב הלגתנ הזכ לודג יתרתחמ סופד

 .דיל דימ ורבעו די-יבתכב םג וצופנ םירוסא םיבתכ .(םידוהי ויה וידבוע רבח

 היורש הנידמה התיה (1894) ינשה יאלוקינ ראצה ותוכלמ אסכ לע הלע זאמ

 תקולח תא ועבתו וררועתה םירכאה .הנשל הנשמ הרבגו הכלהש ,תינכפהמ הסיסתב

 וכרעו ונגראתה םילעופה .דובעשה ידירש לש םלוטיב תאו הזוחאה-ילעב תומדא

 תיסור"תידוהיה תונותעה ןמ בורל ואבוה תימויה תיסורה תונותעה ןמ תואבומה +*

 .("ןמזה,  ,"ץילמה,  ,"הפוצה,) תירבעהו ("טסונ'צשודוב. ,"דוחסוו,)
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 דיחיה רטשמ תלבגהל הארק תילרבילה תונגרובה .תויטילופו תוילכלכ תותיבש

 בונישיקב תוערפה ינפל רפסמ תועובש .הפוריא-ברעמ חסונב היצוטיטסנוק ןתמו

 ישנא ורי ,לארוא ירהב ,טסואטאלז הישעתה ריעב יכ העמשב היסור העזעדזה

 .שיא 50-כ םהב וגרהו םיתבוש םילעופב אבצה

 -לע םרגנש ןושארה עוזעזה .בונישיק תוערפ וללוחתה וז החותמ הריואב

 םיגוחהו ינכפהמה לאמשהש רמול ךרוצ ןיא .תיסורה הרבחה יגוח לכ תא ףיקה ןדי

 תא ,ולכי רשא לככ ,ושיגדהו בונישיק לש עשפה תא גייס אלל ועיקוה םיילרבילה

 -בשומה ויכמות ,םיימשיטנאהו םיינרמשה םיגוחב םג םלוא .הלשממה לש התוירחא

 ורישכהש הלא ,םהבש םיעורגה ףאו ,האחמ תואירק ועמשנ ,דיחיה ןוטלש לש םיע

 תא המ ןמזל וככירו הכובמב ויה ,תוערפה ץורפ תא תנסורמ יתלבה םתתסהב

 .םתתסה
 ןיב קבאמה .םימי שדוח ףא ךרא אל תיללכ תועזעדזה לש הז בלש םלוא

 יאמב 6-ב .ךלהו רבג הכפהמה לש םיצרופהו םילועה תוחוכה ןיבל ןשיה רטשמה

 רחאל עובש .טסואטאלזב חבטל יארחאה ,שטיבונאדגוב ךלפה-רש גרהנו הרונ 3

 -ובירה-םיטסילאיצוסה,, תגלפמ לש "םחולה ןוגראה,, שאר תשלובה ידיב לפנ ןכמ

 יכמות ,תיסורה הרבחה יקלח ינש ןיב םוהתה .ינושוג ירוגירג ידוהיה ,"םירנויצויל

 אכודמ טועימכ םדמעמ ףקותב -- ובצינ םידוהיה .הקימעהו הכלה ,וידגנתמו רטשמה

 -- תינכפהמה העונתב םהלש רעונה-ינב לש הליעפה םתופתתשהמ האצותכו

 -ילכ םהידיב השמיש םידוהיב התסההש ,"םירוחש,,ה .םייקה רטשמב קבאנה הנחמב

 תא קידצהל ולחהו ודדועתה ,םינומהה שפנ לע םקבאמב רתויב ליעי יתלומעת קשנ

 דגנ הלומעת-יעצמאכ הז םורגופב ושמתשה םהידגנתמ .בונישיקב חבטה לע ןידה

 ,הכפהמה לש התוברקתה תא ורשיבש םישדח תוערואמ ואב הרהמב .רטשמה

 הנגה הנושארל העיפוה ובש ,(1903 טסוגואב 29) למוהב םורגופה -- םהיניב

 ידוהי לש םתטלחה,, תא ךכב התאר תיסורה היצקאירה .תנגרואמ תימצע תידוהי

 םיניגמה טפשמב המשאה-בתכמ) '"בונישיקב תדל םהיחא םד תמקנ תא םוקנל למוה

 .(למוהב

 .ב

 םינושארה היתונוילגבו תימויה תונותעה דצמ האב תוערפל הנושארה הבוגתה

 לע תוערפה ולעפש עוזעזהו המהדתה דוחיב וטלבוה ,הינווג לכ לע ,וז תוגותע לש

 ותאירק ימשר תא ומכסב ץרפ .ל .י בתכ -- תיסורה תונותעה,  .תיסורה הרבחה

 //!ונל היה המ יוא, :היכובו היטוע -- תוערפה רחאל םייעובשכ וז תונותעב

 .(25.4.1903 '"הפוצה,,)

 הלשממה תוירחא לע ןירשימב בותכל הלכי אלש ,תילרבילה תונותעה

 םרוגכ םתונותעו םיימשיטנאה םיגוחה לש תירסומה םתוירחא תא העיקוה ,תוערפל
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 ייטסומודייו היקסגרוברטפ,, ןותעה .בונישיקב תיארפה תוצרפתהל הלעמב ןושאר

 : המויא הרוצב גהנתה (בוניזעיקב) ירצונה רוביצה,, :בתכ ("גרוברטפ תועידי,,)

 ןותעה ".'הדובע,ה לע ףיקשהו תחנב לייט אוה ...תוערפב רוצעל עבצא ףקנ אל

 רבד ושע אלש ,םיילרבילה םיגוחה תא םג םישאה ("ץרה,,) "ריירוק,, יאבקסומה

 לכונ אל ,םנמא 1 התע קדטצהל םירצונה ונחנא לכונ המב,, :בתכו התסהה דוגנ

 םחלהל אלו עשר ישעמב לכתסהל אוה לודג ןווע יכ ,היולג ונתמשא .קדטצהל

 םיארוקה לש םאטבמ-ילכ ,("היסור תועידי,,) "טסומודייו הייקסור,, ןותעה ."םהב

 החוכ-לכב םחלהל,  תמדקתמה תונותעל ישאר רמאמב ארק ,הנידמב םיליכשמה

 תונוסא עונמל תנמ לע "םדא-תבהאו קדצ-טפשמ ישגר םדאה-ינב בלב תעטלו

 םירמכל ארק ,בוקראחב אציש ,("םורדה לבח,.) "יארק ינ'זוי, ןותעה .בונישיק ןוסאכ

 -יתב תוארדתקמו תויסנכה תומב לעמ םעה ינומה לע עיפשהל םייממעה םירומלו

 .דושו סמח ישעמל זובו האנשל ךנחלו תיתדה תונלבסה חורב רפסה

 -יא, .תוערפה ןמ התוגייתסה תא העיבה תינויצקאיר-תינמיה תונותעה ףא

 םנותע ,"ןינאילבויק,ה בתכ -- םיימוקמה תונוטלשה לש םתוליעפ-רסוחו םתלכי

 סרהל םימימת םימי ינש ךשמב הלודג ריע ורסמש -- ,היסור"םורדב ןימיה יגוח לש

 ומכ ,םיבר הכ תונברקב ולעש תויושקנתה לש ןתוחתפתהל תורשפא ונתנשו ,דושו

 הניכ ולש רחא ןוילגב ."ללכו ללכ םינבומ םניא הלא לכ -- לודג ברק רחאל

 םד-םתכ,,ו "תפרוט היחל םייוארה תוירברב ישעמ,, :תוערפה תא "ןינאילבויק,,ה

 תוכמ וכיה,, ןהבש ,הלא תוערפ לע ןותע ותוא בתכ ףא ."םירצונה לש םנופצמ לע

 ,וננגוגתה אלש םירבג וגרה ; לווע ולעפ אלש ,ןגמ-ירסח ,םינייוזמ-יתלב םישנא חצר

 ישעמב רפסל ףיסותש המ לכ .םידליו םישנ וכיה ;תוומ-דחפ ךות ואבחתה אלא

 ,םרחש רסוחב רתויו רתוי ךואכדי ןכ ,הלא תונומת ךנוימדב ראתלו הלא המיא

 יכ ,בתכ ינרמשה ("יסורה עידומה,,) "קינטסייו יקסור,, ."םתוימהבב ,םתוירזכאב

 ויהש הלא יבגל ףא אלא ,םיערופה יבגל קר אל שיבמ אוה בונישיקב םורגופה ןינע

 .הירורעשה תא הרהמ דע קיספהלו םידקהל םיבייח
 שארו היסור ינותעב ץופנה ,("השדחה תעה,,) "הימרו הייובונ,,ה וליפא

 התסהה שארב ט"יה האמל םיעבשה תונש ףוס זאמ דמעש ,הרוחשה תונותעה

 רתוי דוע הרזומ .בונישיקב ולגתהש תועשרה תאו תוארפה תא הניג ,תימשיטנאה

 תוערפב וקלחש ,ןאבישורק .פ לש ונותע הז ,"ץיבאראסיב,, ןותעה לש ותעפוה התיד

 תא לאוש ךנה, :םורגופה רחאל םינושארה םימיב בתכ הז ןותע .דואמ לודג היה
 םירחא םיולש םיחרזא םע דחיב ,הזה ולשהו טקשה םיינעה ןומה לוכי ךיא ,ךמצע

 לקלקל ,םהיתב תא סורהל ,םיולש םיחרזא לע לפנתהלו ,תופרוט תויח תדעל ךפהיל

 -םדוק, ;"? תובר םינש ךשמב השק הדובע ידידלע ושכרנו ןכתייש ,םתיבדיצפח תא
 ךכדרחאו ,תוערפה יעוגנל הרזע שיחהל ונילע -- תודסחתהב ןותעה ארק -- לכ

 ."דוע ונשיי אל הלאכ םירקמש ידכ ,לומעל ונילע
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 םעפה יכ ,השיגרהו טק עגרל העזעדזה תיסורה היצקאירהש היה המוד

 גוחל תוכיישכ ןמצע וארש הרבחו הנידמ יבגל רתומה לובג תא תוערואמה ורבע

 .תיפוריא-תירצונה תוברתה
 : םייתש קר ריכזנ םשה-ילעב םיסורה םיטסיצילבופה לש םהיתובוגת ןיבמ

 רש היה ויבאש ,תסחוימ םיליצא תחפשמל ןב ,בוקובאנ רימידאלו לש ותמישר תא
 ישארמ דחאל בשחנ ומצע אוהו ,ישילשה רדנסכלאו ינשה רדנסכלא ימיב םיטפשמה

 פלרבילה ןותעה ירפוסמ ,יקסבוליסיו ירוי לש ורמאמ תאו .הנידמב םילרבילה

 ."יטסובונו,
 םיסורה םינטפשמה ןותעב אבש ,"בונישיק לש םימדה ץחרמ,, ורמאמב

 תוערפה לע בתכנש המ תא הרצקב ורסמב ,בוקובאנ בתכ ,("קוחה,) "ובארפ,

 םילוכי הלאכ םירקמש ונא םיהמת ,תאז לכ םיארוק ונאשכ,, :תימויה תונותעב
 לש רכינ רפסמו הרטשמ ישנא ,ןוטלש ידיקפ םיאצמנ הבש ,הלודג ריעב תורקל

 העודי התיה תוערפה לש ןתוצרפתה יכ ,ונל ררבתמשכ ,ברו ךלוה וננוהמת .םילייח

 םיארוק ונאשכ לובג לכ רבוע הז ןוהמתו ,העתפהכ האב םמצע תונברקל קרו ,שארמ
 ינש וכשמנ תוערפהש םיעמוש ונאשכו ולביקש הרוצה לעו תוערפה ךלהמ לע

 יכ וילאמ ןבומ .שיא 25--20 לש תונטק תויפונכ ידי-לע תויתינכתב ולהנתהו םימי

 םאה ,הלאשה התלעוה ,תינטפשמ-תיעוצקמב ףא אלא תיללכב קר אל ,תונותעב

 לע תיחרזאו תיפסכ תוירחאל בונישיקב םייתלשממה םידיקפה תא עובתל ןיא

 ייח ןדבא לע המויאה תינופצמה תוירחאה תלטומ םהילע -- -- .םריעב השענה

 ."תוחפשמ סרהו שונא

 ןעי ,ינפ הסכת המילכ, :תוערפה רחאל םימי שדוחכ בתכ יקסבוליסיו ירוי

 הזמש יפל ,הזה הרקמב םימשא ,תרחא וא וז הדימב .ונלוכ -- -- יננה יסור יכ
 ןורוויעה םעו תירזכאה םדאה תאנש םע ונמחלנ הצוחנה הדימב אלש ,םידמל ונא

 תאזה הנוגמה הירוטסיהב םנמא .הרבחה תא וניניעל הלכמו ללחמה ,הזה יגארטה

 םיצמאתמש ,בר ןמז הזש ,םילעופהו םירכיאה םתוא רתויב דבכנה קלחה תא וחקל

 םיצמאתמ התע רשא ,םיארפ "םיפחי,, לש ןומהו ,המה םיטסילאידיא יכ ,תוארהל ונא

 "בחור,ה לכ תא הלא םהישעמב וליג רשאו האירבה-ינינפ תלעמל דע םתולעהל

 לבא .םימחרה שגרלו רסומה יקוחל םזוב-שגרו םשפנ-ןויוש תאו ,םעבטבש עדונה
 ? םינוגמה םישעמב לעופבו היתושגרב הפתתשה אל תימוקמה היצנגילטניאה םאה

 -ילעב םישנא ,םיימוקמה םיירוביצה םידבועה יכ ,התע םיעדוי ונא ןיא םאה

 ,םישנאה םתוא תחלצהב וצפח רתסב וא יולגב םלוכ--תודמלתמה תוריעצה ,םימולפיד

 ןפואב ,םהל שיש ,םישנא ידי-לע ובתכנש םינותעה-ירמאמ יכו ודדשו ולפנתהש

 םמצע תא םיבשוחה ,םישנא יכ ;תוערפה תא וניכה ,תורפסל העיגנ ,רחא וא הז

 תבהרמו תניינעמ הנומת וזיא לע ומכ ,תוצוחב תוניצסה לע וטיבה .םיטנגילטניאל

 ..."וזה הנוגמה הירוטסיהב רתויב עורגה וא בוטה אוה ימ ,דיגהל השק ,אל ...? ןיע
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 תיסורה היצנגילטניאה לש התבוגת יוטיב ידיל האב םינותעב םירמאמל ףסונ

 תופסאב .1903 לירפאב 20-ב הבקסומבו גרוברטפב וסנכתהש תולודג האחמ-תופסאב

 "ברע תוחורא,, תרגסמב םהינודעומב םיסורה םירפוסה ידי לע וארקנש ,הלא

 םתדמע העקוהו םיערופה תופירחב ונוג ,(גרוברטפב) "םיער תחיש,, וא (הבקסומב)

 ןהילאש ףסכ תומורת ופסאנ .תימשיטנאה תונותעה לש התוירחאו תונוטלשה לש

 יעגפנ תרזעל ירוביצה ידוהיה דעוה, לא וחלשנש ,רעצב תופתתשה יבתכמ ופרוצ

 ועבוה ,שיא םיתאממ הלעמל ומתח וילע ,גרוברטפ ישנא לש םבתכמב ."תוערפה
 התסהה לע תורמרמתה,,ו "תויוכזה-רסח ידוהיה םעה לכל ןכו תונברקל המח הדהא,

 םירפוסה לש םבתכמ לע ."םינותע המכ םג ,וננובאדל ,קלח םיחקול הב םידוהיב

 תא םיעיבמ ונחנא,, :ראשה ןיב רמאנ ובו ,שיא 305 ומתח הבקסוממ םידמולמהו

 שגרו ירצונה להקה לע תרעוב הפרח ישגר ,הלאה תוערואמה חכונ ונתדרח ישגר

 ."תעדמ רעבנה ןומהה תא ותיסה רשא ,םילבנה םיתיסמה דגנ לובג-ילב תורמרמתה

 .היסורב תורחא םירעמ םג ואב הלאכ םיבתכמ

 םיבתכמה תא םסרפל םינותעה תיברמ וששח תוערפה רחאל םינושארה םימיב

 ירפוס לש םבתכמ ואולמב םסרפתנ וב ,"'דוחסוו,, יסור-ידוהיה ןותעה ןוילגו ,וללה

 .תונוטלשה ידי-לע םרחוה ,גרוברטפ

 םבתכמ לע םותחל שקבתנש ,יוטסלוט ביל לודגה יסורה רפוסה יכ ןייצל יואר

 להקה לע תרעוב הפרח, םילמה תא ונממ טימשהל עיצה ,הבקסומ ירפוס לש

 חסינ ותעצה הלבקתנ אלש רחאלו ,תירצונה תדב העיגפ ןהב ותוארב ,"ירצונה

 שארל חלשנש ,הז ובתכמב .םירחא םירפוס ןינמכו אוה ומתח וילע ולשמ בתכמ

 תושגר תא בל"ןורבשב םיעיבמ וננה, :רתיה ןיב יוטסלוט בתכ ,בונישיק תיריע

 הערה היחה ינישל ףרטל ויהש ,עשפמ םיפחה תונברקה לש םרעצב ונתופתתשה

 ידי-לע ושענש ,הלאכ תופרוט-תויח ישעמ לע ונתדרח ישגר תאו ןומהה שפנב רשא

 תא ותיסה רשאו וניכה רשא ,הלאל לובג ילב הפרחו זוב תושגר ; םיסור םישנא

 ."רזעל םהל ויה רשא הלא לכ דגנ ללכבו ,תוערפ תושעל ןומהה

 לש ותבוגת התיה םאה ,םויה דע ךשמנה ,חוכיו ררועתה ,השעמ רחאל ,בגא

 רבודכו הלענ טסינאמוהכו רפוסכ לודגה ומשל היוארו הקיפסמ תוערפל יוטסלוט

 ויה יוטסלוט לש וירבד .הז ןינעב ולפלפתה ידמ רתוי יכ המוד .היסור לש הגופצמ

 םיברב די-בתכב ץפוהש ,םידוהיה וירכממ דחאל ולש יטרפ בתכמב .ידמל םירורב

 :אוה בתוכ ,הפוריא-ברעמב תילאגיל-יתלבה תונותעב םסרופו

 ינפל דוע .תיתדה יתפקשהמ םג וילאמ ןבומכ עבונ יבוגישיקה עשפל יסחי,

 הללוחתהש המיאה לכ תא יתנבה ,ןכמ-רחאל ומסרפתהש םיטרפה לכ יל ועדונש
 -פה ןומהה לש םימימתה תונברקל םימחרה שגר ,בכרומו השק שגרב יתיסנתנו םש

 הליחב לש סחיו םירצונ םישנא םשב םמצע םינכמה הלא לש םתוירזכאל ההימת ,יאר
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 שגר יתשגרה דוחיב .ותלועפ תא ודהאו ןומהה תא ותיסהש "םיטנגלטניא,,ל הקומע

 ,ונלש הרומכה לע הלשממה ,הז םימד-חבטמב יתימאה םשאה יבגל תורמרמתה לש

 הנושארל םסרופ בתכמה) "עצבה תבהוא םידיקפה תייפונכו תואנקו םוטמט תוציפמה
 .("איטסיבזיא הינדיילסופ,, -- "דנוב,ה לש ל"וח ןותעב סופדב

 תנמ לע וטע-ירפמ ול איצמיש ושקיבו יוטסלוט לא םכילע-םולש הנפ רשאכ

 ,השראוב שידיא ןושלב אציש ,"ףליה,, תוערפה יעוגנ תרזעל ץבוקב ומסרפל לכויש

 ומוגרתב ל"נה ץבוקב ואבש םינטק םירופיס השולש חלשו ,ןוצרב יוטסלוט ול הנענ

 קתעה תא יוטסלוט ףרצ (6.5.1903-מ) םכילע-םולשל ותבושתב .םכילע-םולש לש

 תייריע שארל וידידיו אוה וחלשש יביטקלוקה בתכמה תא ריכזה ,ל"נה ובתכמ

 קר אל ,םשאהש ,אוה בותכל ינוצרבש המ ,ירעצל,, :הלא םילמב םייסו ,בונישיק

 ואלו ,םייוסמ ןטק קלחב הררתשהש המוהמה התוא לכב אלא ,בונישיק לש התמיאב
 רמול לכוא אל ירעצל .הלשממב קרו ךא אוה ,יסורה םעה לש יממעה קלחב אקוד

 ."יסור תע-בתכ םושב תאז

 תא אטבל היה ךירצ םא ,יוטסלוט םע קדקדל םוקמ שי יכ ,בשוח ינניא

 תיריע שארל יבמופה ובתכממ ןה הרורב התיה ותפקשה .תרחא וא וז ךרדב ותעד

 היגוסל סנכיהל ילבמו .םיברב ועדונ םה ףאש םייטרפה ויבתכממ ןהו בונישיק

 םייוצמ ויה םייטנלאוויבמאו םיבכרומ תודוסיש ,םידוהיל יוטסלוט סחי לש תיללכה

 ויתופקשה תא םאתו יעמשמ"דחו רורב היה בונישיק תוערפל וסחי ירה ,היבוברעב וב

 .היסורב זא ררשש רטשמל יללכה וסחי תאו תוירסומה

 .ד

 הפוריאב האציש תיסורה תונותעה תוערפה לע הביגה רתוי הפירח הרוצב

 ויה הלא םינותעב םיבושחה .היסור םינפל החרבהל רקיעב הדעונשו תיברעמה

 היסור,,) "היסור היאנויצולוביר,,ה ,םיטרקומיד-לאיצוסה לש ("ץוצינה,,) "הרקסיא,,ה

 לש ("רורחשה,,) "'הינד'זובובסוא,,הו םירנויצוילוביר-לאיצוסה לש ("תינכפהמה

 -לע רסאנ היסורב ומוסריפש בר רמוח םג וסיפדה הלא םינותע .םיילרבילה םיגוחה

 .םהלשמ םיחותינו םירמאמ ןכו הרוזנצה ידי

 םידוהיה לש םהיתויוכז רסוחש ךכ-לע דחוימב עיבצה "הינד'זובובסואה,,

 יכ ,םעה ןומהל וחיכוהב ,תימשיטנאה הלומעתב םוצע םרוג ומצעלשכ הווהמ

 עיקוה ילרבילה ןותעה .הנידמל ןכוסמו עורג דוסי םידוהיב האור המצע הלשממה

 עיבהו ,םימע תאנשל הפיטמה תונותעל קָרו ךא היסורב ןתינה רומגה שפוחה תא

 תואיצמה לש תורחאה תובואכה תויעבה לכ ומכ ,תידוהיה היעבה,, יכ ,ותווקת

 תאז הניחבמו ,רוביצה תוחוכ לש תימצעה םתוליעפ ךרדב קר רתפית ,תיסורה
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 הנורתפ תא אוצמל לכות המע דחי קרו תיסור-ללכה היעבה םע איה תדכלתמ

 .יילקידארה
 תא שידקה ,בונאחילפ .ג היה םהה םימיב ישארה וכרועש ,"הרקסיא,ה

 טרופמ רואת דבלמ .בונישיק תוערפל 1903 יאמב 1-מ ולש 39-ה ןוילגה תיברמ

 המזי תולגלו ץרמב לועפל היטרקומיד-לאיצוסל האירקב םייתסהש ,תוערפה לש

 חותינ אב םהב ,םיבושח םירמאמ ינש הז ןוילגב ואב ,םימורגופה דגנ המחלמב

 םשב ארקנש ,ישאר רמאמב .תיטסילאיצוסה הירואיתהו תיטילופ הניחבמ תוערפה

 ישעמ לע תירסומה תוירחאה תא ןותעה ליטה ,"םזיראצה לש ןורחאה ףלקה,

 -תאמצ ,לוכיבכ היצנגילטניא התוא, לע הנושארו שארב בונישיקב ושענש הבעותה

 -בוטרוקל הרזה ,רתויב ירטנמלאה ינאמוהה שגרה הרסחה ,תירזכאו תנוונמ ,םד

 הזבנ ףוספסא ,וז םדא-תאלח ; הנידמה ינפב היתובוח לש רתויב טועפה הרכה-לש

 יניעל ,הריסהל ןיאש ,הפרחב ומצע הסיכ ,םיליכשמה דמעמ רקשב ומצע ארוקה ,הז

 "הרקסיא,ה האור תוערפל השעמל תיארחאה תא םלוא ."יתוברתה םלועה לכ

 :הלש ןורחאה ףלקה תא ןחלושה לע הקרז,ש ,ייהטושה יאלוקינ לש ותלשממ,ב

 קיבדהל ,יסורה ןוירטלורפה לש תוריהמב תרגבתמה ותרכה תא לפרעל הסנמ איה

 ותגלפמ ירבחל אופיא ארוק ןותעה ."תיתד תואנקו םימע תאנש לערב ותוא

 ליצהל, תגמ לע םידוהיה לע ןגהלו "םילעופה יגוחב תוימשיטנאל תודגנתה תולגל,,

 ."ונתעונת לש הדיתע תאו יסורה ןוירטלורפה דובכ ,ונתגלפמ דובכ תא

 רמאמב ."םינתשמ םינמזה,, םשב בונאחילפ לש ןיינעמ רמאמ אב ןוילג ותואב

 בונישיק תוערפב תינידמ הניחבמ שודיח ןיא םצעב יכ ,בונאחילפ ריכזמ הז

 הסיסתה תא הקיספה איה רשאכ ,1881 תנשב היסיסכת לע רוזחל הצור הלשממה,ו

 תוערפה לש ןוחטבה םותסש תא דעומ דועב החתפב ,םעה ברקב הלחהש ,תינכפהמה

 תינכפהמה העונתהש ,הרמה הדבועה תא ללכו ללכ םילעמ בונאחילפ ןיאו ."םידוהיב

 התאר,, ,ךפיהל ,אלא ,םידוהיב תוערפל ןוכנ סחי םהה םימיב התליג אל תיסורה

 1881 תנשב ואציש תוערפה יזורכ תא ריכזמ אוה ."תיתרבח הכפהמ תישאר ןהב

 בונאחילפ ןעוט -- םלוא .("םעה תורח,,) "'הילוו היאנדוראנ,, םינכפהמה תעיס םעטמ

 ךורע ןיאל רתוי בר רפסמ יסורה םילעופה דמעמב שי התע,, ,"םינתשמ םינמזה,, -

 תויטלחהב ףודהל ועדיי הלא תודוסי .םהה םימיב ויהשמ ,הרכה-ילעב תודוסי לש

 םיטסילאיצוסה םגו היהש ומכ וניא ןוירטלורפה םג התע -- -- .ונלש םיימשיטנאה תא

 ."םעפה הפי הלעי אל -- זא הלשממה החילצה ובש סיסכטה ןכל ,ירמגל םירחא

 רש לע תוומ לש ןיד-רזג עודיכ הרזג תירנויצולוביר-לאיצוסה הגלפמה

 קר היה בונישיקב םורגופהש ןבומ .בונישיק תוערפב םשאה ,.הבלפ יסורה םינפה

 ,םלוא .הבלפב םירנויצולוביר-לאיצוסה ונמש םיעשפה תרשרשב היילוח תניחבב

 לש ולרוג תא ץרחש אוה ,תמייוסמ הרבס יפל ,הז עשפ אקודש ,אוה לרוגה קוחצ

 הלגתנש יפכ ,הגלפמה לש "םחולה ןוגראה, שארב דמע העש התוא ירהש ,הבלפ
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 ,םירבוסה שיו -- ףזא הנוי עודיה רוטקובורפהו תשלובה ןכוס ,ןמז רחאל רבדה

 היעצבמ תומש תא דעומ דועב רסמ אלו הבלפב תושקנתהה תא ענמ אל אוה יכ

 157ב םינפ לכ לע ...בונישיק תמקנ תא וב םוקנל הצר ,ידוהיכש םושמ ,תשלובל

 ןוגראה, שיא ידיזלע ותבכרמל תחתמ הקרזנש הצצפב הבלפ גרהנ 1904 ילויב

 .בונוזאס "םחולה

 .ה

 בונישיק רחאל תיסורה להקה תעד לש תיללכה תועזעדזהל תטלוב העפות

 תיבלסוברפה היסנכה .תטלשה תיבלסובורפה היסנכה ןמ תד-ישנא לש םתאחמ התיה

 .םיראצה ןוטלשל התוריסמבו םידוהיל התאנשב ,תיתדה התונלבס-יאב העודי התיה

 םיבר וררועתה תאז לכב .דיחיה ןוטלש רטשמ לש דוסיה ידומעמ דחאל הבשחנ איה

 ,םירמכ לע תועידי תונותעב ונא םיאצומ ףא .בונישיקב חבטה לע תוחמל הינהוכמ

 םישיאהמ םיינש .תוערפה יעגפנ תבוטל ידוהיה הרזעה דעול םיפסכ תומורת וחלשש

 .תוערפהו םיערופה דגנ םיברב םלוק ועימשה םג וז היסנכב םיטלובה

 .טאטשנורק ריעב היסנכה רמוכ ,טאטשנורקמ ן אוי רמוכה היה םהמ דחאה

 לכמ םינומהו שודק דחאכ םינימאמה ןיב אצי ומש םלוא ,תוכומנה ןמ התיה ותגרד

 תא לבקל גרוברטפ די-לעש רצבמה ריעבש ותיבל םירהונ ויה יסורה םעה תובכש

 לע ףירח תעד-יוליג טאטשנורקמ ןאוי םסריפ תוערפה רחאל רפסמ תועובש .ותכרב

 ."בונישיק ריעב םידוהיב םירצונה ושעש תוירזכאה ישעמ,

 וכרע -- וירבד ראש ןיב טטשנורקמ ןאוי בתכ -- םירצונה גח םוקמב,,

 !וניחא ,יסורה םעה -- .ןטשה דובכל םד ימתכ אלמ ,רעוכמ גח (םיערופה) המה

 םכתא םייחה ,םישנא יחצורל ,םידדושל ,םירברבל םתכפה עודמ ? םישוע םתא המ

 ירצונה םכמש תא םתחכש .היסור-לשומ לש ותוסחו וליצ תחת ,תחא תדלומ ץראב

 ,תונלבס ,הונע ,םיפא-ךרא :ושי חור ובלב ןיאש שיאה -- -- .ושי ירבד תאו

 ."ןטשה דבע אלא ,ירצונ וניא שיאה הז -- -- ולש וניא שיאה הז ,קוחה תעמשמ

 תילגנבאה יתלימ םכל ירה,, :ורמאב טאטשנורקמ ןאוי םייסמ וז ותאירק תא

 בונישיקב םידוהיב ושענש ,םדמ םיבוקעה םיטפשה ישעמ לגרל ,םיסורה יחא ,הרצקה

 .'עשפ לכמ םיפחה ,םייקנה םהידליבו

 הישיאמ דחא ,ינילהווה ינוטנא ףושיביכראה אטבתה תוחפ-אל הפירח הרוצב

 30-ב "יבונישיקה ןוסאה, לע ורבד אשנש ,תיבלסוברפה היסנכה לש םיטלובה

 : וירבד ראש ןיב רמאו ,רימוטי'זב ולש הלארדתקב 1903 לירפאב

 ללוחתה בונישיק ריעבש ךכ-לע תוביצעמ הפרח-תועידי ונילא תועיגמ,,

 ישונא-יתלב ,ירזכא גרה ,החילסהו הרפכה םויב ,עישומה לש ותייחת ימי םצעב
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 ארקנ ,הקבחנ והער שיא, שדוקה ילכיהב וררוש רשאכ .םיללמואה םידוהיה לש

 יארפ ןומה לכיהה תוריק ירוחאמ ץרפתה ,'היחתה םע חלסנ וניאנוש לכלו ,םיחא

 ןקז לע סוחל ילב ,םישנא הניע ,םשוכר תא דדש ,םידוהיה לש םהיתבל רוכישו

 םהיתופוג תא ךילשהו םהיתומיא יניעל םיללוע םירזגל ערק ,םישנ אמיט ,דליו

 ,עצבה ףאוש ,ןומהה לפנתה םשו ,תוידוהיה תויונחה תרוחס םע דחי בוחרה לא

 ףטחו םיטישכתהו םישובלמה לע טע םדה תותתוש תופוגה לא בל םישל ילבמו

 ."םיללמואה תונברקה םדמ םייוור ויהש םיצפחב ורשעתה םידדושה .ודיל אבש המ

 ,ויעמושל ריבסהו ,עישומה לש ורשב יראש םה םידוהיה יכ ,ןייצ ףושיבה

 תא חביש אוה ."םיהולא חורל הרקי הדונמה תידוהיה המואה םויכ םג, יכ

 ,םהלש החפשמה ייח תא סנ לע הלעה ,םתנומאל םידוהיה לש םתוריסמ

 םימיה תירחאב ריכהל לארשי-ינב םידיתע "השדחה תירבה,, יפל יכ ,ןייצו

 םידגנתמ, םה םהישעמבש ,"םיבונישיקה םירזכאה םיחצורה, תא ריהזה אוה .וש ב

 חדינ אוהש העשב ףא ,םיהולא לע בוהאה םעה לש וינעמ ,יד ןוצר לש םיפירח

 עיבשהל תנמ לע ,חוצרל םיצלאנה םדא ילכוא,,ל םיערופה תא הוושה אוה ,"ונממ

 ."רשוע ףוסאלו םשפנ

 ו

 הלחה תיסורה להקה תעד לש תדחואמה תיזחהו םיבורמ םימי ורבע אל

 היובונ,ה -- היסורב תימשיטנאה התסהה יבא היה "ששואתהל,  ןושארה .ררופתהל

 ,בונישיקב לוכיבכ םילפונה םירצונ םיללח לע לירפאב 19-ב רבכ בתכש ,"'הימרו

 יכו "דואמ השק -- (ןבומכ ,םיערופה ןמ) םירוצעה תוחפשמ בצמ,ש ךכ לעו

 ."לכב םימשא םמצעב םידוהיה,,ש םירמוא בונישיק ריעב

 ,רבדה יניפאו ,רתסנ ץחל םה ףא וליעפה םדיצמ תונוטלשה יכ קפס ןיא

 רחא הובג יתלשממ דיקפ לכמ רתוי יארחא היהש ,בוגורטסוא ךלפה רש-ןגס יכ

 ינוטנא ףושיבהו טטשנורקמ ןאוי ירבד לש סופדב םתצפה תא רסא ,תוערפל

 תא זגור ללכל איבהל םילולע הלא םירבד יכ הנעטב ,ותורמל ןותנה ךלפב

 תערכמה העפשהה ןמ םיקוחר םניא היסנכה יעור,,ש הבשחמל םררועל ,"םירצונ,,ה

 .תוערפה שודיחל איבהלו "הלוכי-לכה תודהיה לש

 תוחפשמ תבוטל, םיפסכ ףוסאל ןאבישורק לש ונותע לחה המ ןמז רובעכ

 םיחילש וחלשנ העש התוא ."בונישיקב םידוהיב תוערפה ןמ ולבסש ,םירצונה

 תעד העתפוה יאמ ףוסבו ,וירבדמ וב רוזחיש וילע עיפשהל טאטשנורקמ ןאוי לא

 ותדמעמ גוסנו ןויסנב דמע אל "קידצ,ה רמוכה יכ עומשל תידוהיהו תיסורה להקה

 ירבסוה,,ש רחאל יכ ,רמוכה עידוה ,1903 יאמב 23-ב בתכנש ,ארוק לוקב .תמדוקה

 םוקמ ואצמש תוחיצרהו םיעצפה ,תוארפה ישעמב םימשא םמצעב םידוהיה,, יכ ול

 ,"םהיעצפו םהיקזנ דעב עפשב םייוציפ ולביק םידוהיה--םה,, יכו ,"לירפאב 7-בו 6-ב
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 וחלס,, :בונישיקב םירצונהמ אוה שקבמו בתכש המ לכ לע ותטרח תא אוה עיבמ

 -ידע יבתכממ יתחכונ התע .ושענָש תוערפה לע ,םכילא קר יתינפ הבש ,יתחכותל

 ,תוערפל הפיחד םהל ונתנ םידוהיה ןכש ,םירצונה תא קר םישאהל ןיא יכ ,היאר
 ."םמצעב םידוהיה המה תֶוערפב םימשאה רקיעב יכו

 ראתל הלחהו הרוסל הרזח תימשיטנאה תונותעה .העוצרה הרתוה התעמ

 אצי "הימרו היובונ,ה .תידוהי היצקובורפ לש האצותכ בונישיק תוערפ תא

 םינייוזמ םהשכ ,םירצונב םידוהיה וכרעש םורגופכ תוערפה תא ראית וב ,רמאמב

 םירצונ ינש וגרהנש רחאל קרו ,תינתירפג הצמוחו תולא ,לזרב-תוטומ ,םיחדקאב

 עיבה ףא אוה .םשפנ לע דומעל םינכסמה םירצוגה וררועתה ועצפנ םישישכו

 ךכ ידיל ועיגה םירבדה .דבלב םירצונ ןידל ודימעה תונוטלשהש ךכ לע וזגור

 ריכזתב שיחכהל ץלאנ ,םיערופה דגנ טפשמה תא להינש ,הסידואב יללכה עבותהש

 אצי "הימרו היובונ,ה תובקעב .ימשיטנאה ןותעה לש וז הסריג םיטפשמה רשל

 קיתווה ורבח לש ויתוידב לע רזחו ,"הימאנז, ןאבישורק לש יגרוברטפה ונותע

 םינודוהיהש המהוזה התוא לכ תא,, וילעמ ךילשהל יסורה רוביצל ארקו התסהל

 תורתהל תונוטלשה וצלאנ םעפה םג ."יסורה םעה לכ לעו בונישיק ישנא לע וליטה

 תביתכב קיספיש ,תוערפה ינגראממ דחא ,ןינורפ ןלבקה ,ולא םירמאמ לש םבתוכב
 .ןישנוע יעצמאב ודגנ וטקני ןכ אל םאש ,םיתיסמ םירמאמ

 התע הטשפתהש הרוחשה תורפסה םרזב רוצעל היה רשפא-יא לבא

 םעה ינומה תושפנ תא ליערהל הכישמהו םינומהה ברקב םינולעבו םיזורכב

 .היסור יבחר לכב בונישיק השעמ לע רוזחל םררועלו

0 

 רפוסה םהה םימיב ןתנ תללותשמה םיאסשה תדעל רתויב הפירח הבושת

 יקרוג לש וסחי ףא .יסורה םיארוקה להקב ומוסריפ אישב זא היהש ,יקרוג םיסקאמ

 ורופיסב הליג הז ךבסמ תצקמו ,יוטסלוט לש הזמ תוחפ אל ךבוסמ היה םידוהיל

 ,ןיק בולעה ידוהיה לכורה לע ןגמ ןתרבגה יסורה םויטרא .(1898) "םויטראו ןיק,,

 -- דוע ךתעדל ץפח יגניא,, .םימחר ררועמה ידוהיה וילע סאמנ רבד לש ופוסב לבא

 אל יכ ...ינזאב ןנואתהלו ילא אובל ףיסות לא ךומילכי םא -- ןיקל אוה רמוא

 ףסל תחתמ שגרה םוחתב היה הז לכ םלוא ."ךילע ןגא אלו ...ךרזעל לכוא

 ףקות לכב דמעו יבקע טסינאמוהכו טסילאיצוסכ יקרוג לעפ ותרכהב .הרכהה

 םעב םיסשמל הבושתכ בתכש ארוק-לוקב םג עיבה תאזו םידוהיה לש םנימיל

 .* היסורב רסאנ ומוסריפש ,ארוק לוק -- ידוהיה

 ררוש .ח תכירעב ,"בונישיקב םורגופה, : ץבוקב יקציניו .ד י"ע ואולמב התע םגרות *

 .-6 'מע ,,(3 ,ביבא-לת)
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 רפוס -- הקד הממד לוק -- ולוק עימשה תוערפה רחאל רפסמ םישדח

 גוסהמ ,םייתימאה םיטסינמוההמ דחא ,וקנלורוק .וקנלורוק רימידאלו -- רחא יסור

 ןכ ינפל רבכ םידוהיל דהואה וסחי תא עיבה ,תיסורה תורפסב הבורמ היה אלש

 ערוה ךיא ראת "ןידה םוי,ב ,(1895) "ןושל-ילב,,ו (1980) "ןידה םוי,, וי'רופיסב

 .רפכה לא ירצונ "ףוג-לעב,, אב ידוהיה גזומה םוקמבש רחאל םירכאה לש םבצמ

 םירגהמ תרובח תלבקמה ה'קרב ידוהיה תחפשמ הבר הביחב תראותמ "ןושל ילב ,ב

 אוצמל םהל תעייסמ ,התרידב םתוא תנסכאמ ,םהל הרזה קרוי-וינל האבה םיסור

 ץלאנ וללה םירגהמה דחאש ףא לע תאז לכו ,הקירמא לש הווחב טלקיהלו הדובע

 .ורפכל הכומסה הרייעב םידוהיב תוערפב קלח חקלש רחאל ,םיל-רבעמ לא חורבל

 ,תונמאה קשנב וקנלורוק רחב תובהל-יבצוח םיזורכו םיארוק תולוק םוקמב

 ,תיסאלק הריציל הכפהו ה זטרופרה םוחתמ הגרחש ,תיתונמא ה'זטרופרב ראית אוה

 ,בונישיקב ויניע הארמ תא ,קילאיבל "הגירהה ריע,, תא הירואיתב םשו הפ הריכזמהו

 .גרהה ריע

 םהיצמאמ תורמל םלוא ,תוערפה רחאל םיישדח בונישיקב רקיב וקנלורוק

 םכיס וימשר תא .הירברפבו ריעב תוערפה תובקע ןיידע וחמנ אל תונוטלשה לש

 לע בונישיק תועווזמ דחא עטק ראית הב ,"13 רפסמ תיב,, םשב המישרב רפוסה

 לכ לע "םידוהיב תוערפ,, גשומה לש ושוריפ תא ויארוק להקל שיחמהל תנמ

 ארקנה יאליטרעו ךבוסמ והובו והות ותואמ ,תחא הדוזיפא דחיל יתיצר,, .וימורעמ

 ךיא ,דחא ישממ הרקמ לע םג ולו ,תוארהלו -- וקנלורוק בתוכ -- םורגופ םשב

 ."השעמל רבדה היה

 ,םידוהיל האנשה וקנלורוק לע הקיעה תוערפה ימי ידהמ תוחפ אל

 ילע ורבע אל רבכמ הז,  .ריעב םירצונה םיליכשמה ברקב ףא סראכ הלחליחש

 ,ותחפשמ ינבל אוה בתכ -- "בונישיקב יתיליב םתואש ,הלא ומכ םישק הכ םיעגר

 .תיסורה "'היצנגילטניא,,ה יגיצנמ דחא םע החיש רחאל

 איאקסור,, : ילאקידרה ןוחריב עיפוהל הדמע "13 רפסמ תיב,, המישרה

 הספדנ איהו םוסריפה תא הרסא תיתלשממה הרוזנצה םלוא ."ובטסטאגוב

 ירעב הצפוהו החרבוה םשמו תיברעמה הפוריאב "דנוב,ה תאצוהב הנושארל

 .* היסור

 -יבוקע םימורגופל סופיטוטורפה ויה בונישיק תוערפ יכ ,קדצבו ,םירמוא

 רפסמב םילדג םהשכ ,םעפל םעפמ תרזוח תויתטישב זאמ וללוחתהש חצרהו םדה

 לש הנופצמלו אסיג דחמ םידוהיל םהמע ואשנש ןברוחה ףקיהבו םהיתונברק

 םצעב תיאובנה ותרישב יוטיב ול ןתנו שיגרה הז רבד .אסיג ךדיאמ -- תושונאה

 .קילאיב .1 .ח ררושמה םהה םימיה

 .224-207 'מע ,ליעל רכזנה ץבוקב ןבאדרה .י ידיב תירבעל התע םגרות רופיסה *
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 רמוכה קידצה וב םויה הז ,1903 יאמב 23-ה תא תוארל שי וז הניחבמ

 תדמשה תודלותב עירכמ םויכ ,בונישיק יללח לע ןידה תא טאטשנורקמ ןאוי
 לוכיבכ םמצע וארש ,םיגוח לש גיצנ םק הנושארה םעפב .הפוריאב םידוהיה

 .םידוהי לש םמד ריתהו ,םמעל םינהוכו ךרד-ירומ ,קדצלו רסומל םיספורטופא

 יערופ תא ,1905 רבוטקוא יערופ תא .העובק העפותל רבדה ךפה זאמ

 וויל -- הפוריא תאוש ימיב םיצאנה םיחצרמה תא ,1920 -- 1919 הניארקוא

 יניעב ורישכהו הפ לכב םתוא וקידצהש ,"רסומ,,-ישנאו "חור-ישנא,, להק דימת

 .םיבעתנה םהישעמ תא םינומהה

 ןאוי רמוכה .דבכ ירסומ ןויסנב תיסורה להקה תעד הדמעוה 1903 ביבאב

 ןתנו ,םיסורה חורה-ישנא לש תיללכה תועזעדזהה תיזח תא ץרפ טאטשנורקמ

 חצרל םתתסהב זוע הנשמב ךישמהל םדה-ירוסרסבש םיבעותמל הפ ןוחתפ

 איה ,אוהה םויב ץרחנ הלוכ הפוריא-חרזמ תודהי לש הלרוג .םתדמשהו םידוהיה

 תודמעמה קבאמ לש םייחירה ינבא ןיב הקד דע ןחטיהל היה דיתעש ,ץומל הכפה

 .םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב הפוריאב ללוחתהש ,םימואלהו



 יקסניבוד המלש

 בונישיק ימותיו קילאיב

 ןעמל הרזעה דעוב םיליעפהמ ,יקסניבוד המלשל קילאיב .נ.ח לש ובתכממ

 תורגא) ללכב בונישיקב םירבעה םיליכשמהו םינקסעהמו בונישיק תוערפ יעגפנ

 לש ותעצה לע םידמל ונא (הפ בתכמ ,ךליאו פק 'מע ,א ךרכ קילאיב .נ .ח

 וטלקנ ובש ,"רפס תירק,, יכוניחה דסומב תורוהלו הצרא תולעל קילאיבל יקסניבוד

 : (ד"סרת ןושחרמ ז"ט םוימ בתכמב) קילאיב בתוכו .בונישיק ימותי

 ,םיבר םימעט .רשפא יאש המ לע ןיקעוצ ןיא לבא ,עשרה ינא יאדוב,

 .הדבכנה םכתעצה לע רתלאל 'ןה. תונעמ יתוא םיבכעמ ,םטרופל םוקמה ןאכ ןיאש

 ,יאדול בורקה ,רשפא זאו ,ישפנל יקנ היחאו יקוסיע לכמ הנפיא יצחו חרי ץקמ

 .לארשי ץראל אצאו -- 'ןה, :רמואש

 ,םיאנתה תא וינפל יתטריפ םגו הלאה םירבדכ ןיקשיסואל םג יתבשה םויה

 .וז הרשמ ילע לבקל ינא לוכי םהיפ לעש

 קילאיב לש ובל לע רביד יקסניבוד) תרמאש ,אובל דיתעל הרישה רבד לעו

 היה ויקומינמ דחאו דניקלב לש רפסה תיבב הארוהה רבד לע העצהה תא לבקל

 - לארשי ץראב ותבשב קילאיב רישיש ,היחתה תריש ,'אובל דיתעל הרישה

 הניכשה ןיא ילוא -- עדוי ימו ,תולגה יתמשנ שרושש עד -- (רבוחל .פ תרעה

 ."'אקוד האמט ץראבו תובצע ךותמ אלא ילע הרוש

 ,העידי םיברב םסריפ ףאו וז ותעצה ןיגעב קילאיבל חונמ ןתנ אל יקסניבוד

 קילאיב .דניקלב לש רפסה תיבב הרומ לש וז הנוהכל רבכ הנמתנ וליאכ קילאיבש

 גח ורסאב) ךובריוא .פל בתכמ בתכ השחכהה ינפל ןכא .רבדה תא שיחכה

 םידחא םישדח ץקמ אצאש רשפא, :(טעק 'מע ,א ךרכ הורגא .ד"סרת תוכוסה

 ."בונישיקל דניקלב אצוי םויה -- דניקלב לש רפסה תיבב הרומ רותב לארשי ץראל

 ויחא ידי לע "םלועה,ב םוסריפל רסמנ קילאיבל יקסניבוד לש יבתכמ

 םינהינה ,המדקה ירבד ,ןמנילק השמ ,ךרועה םסריפ בתכמה שירבו יקסניבוד השמ

 .םה ףא
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 בונישיקב היהש םסרופמה םורגופה ןמ הנש םיעברא ואלמ וז הנשב

 ולש תיתומלאה המיאופה תא בותכל קילאיב .נ .ח תא זא ררועשו 1903 תנטב

 1 גירהה ריעב,

 אוהה םורגופה רהאל םלועה לכ תודהיב הלודג תוררועתה התיה ,עדונכ

 םהיתוסירה תמקהו םיעגפנל עויסה ןעמל םלוע יוצק לכמ ךתינ בהז רטמ שממו

 קר זאמ בונישיק התיה םתמועלש תוסירהו םיעגפ וניאר תואבה םינשב !ההא)

 ופסנ םהיתובאש םימותיל עגונב ןויערה דלונ זאו .(!ךרע תטועמ הנטק הדוזיפא

 :רתוי ןוכנ וא ,"להקה ימותי,כ םש םכנחלו י"אל םריבעהל .הזה םורגופב

 -רפכ לע (םייו"ליבהמ) ש"הע דניקלב לארשי םלח"הזה ןמז ותיא .המואה ימותיכ

 תא רבחל ('וכו ןיקשיסוא ,םעה-דחא) היסורב םינקסעה ומיכסהו .י"אב םידלי

 .בונישיק ידלי ןעמל י"אב םימותי תיב דוסי דניקלב ידיל רוסמלו תונויערה ינש

 הלהנהה ידיב ןתינ ןוילעה חוקיפהו םיחקפמ דעוו ,לעופ דעו ,ןבומכ ,רחבנ

 .הניווב זא היה המוקמש ,תימלועה תינויצה

 דומעל ונניינעמ ןיאש םימרוג תמחמ -- דניקלב ידיב חילצה אל לעפמה

 ןאכ ןתינה בתכה ךותמ קוחמל ונמצעל תושר וניאר אל) .הזה םוקמב םהילע

 ונאש רמוא הז ןיא םינפ םושב ךא ,בתוכה לש בילעמהו השקה וטפשמ תא

 ץוחמ םגו .היסורב םינויצה רובצ ברקב הבר התיה הבזכאה .(ותוא םילבקמ

 ינולפב רלוקה תא םילות ויהו ,הזה ןולשכה לע תיללכ תורירמ התיהו ,הז רובצל

 ...ורסח אל תוזבמנו תוער תובד םגו ,ינומלאבו

 ידבכנו ינושארמ אוהו -- הזה בתכמה בתוכ הגה הזה רבדה ןוקית םשל

 תורפסהו ןושלה יבבוחמו "השמ ינב,מו "ןויצ יבבוח,מ ,בונישיקב םינויצה

 ,רנזולק ,ןיקשיסוא ,םולבניליל ,םעה דחא :רודה ילודגל דידיו רבחו ,תירבעה

 וילע לבקיו י"אל ךלי קילאיבש ןויערה תא -- הסידוא ילודג ראשו קילאיב

 םרוגה לש ץופנה חסונה לבא ,תולועפל אצי אל הזה ןויערה .הזה תיבה תלהנה

 .בצמה לכ הפי ררבתמ הז בתכממו ,תמאה יפל וניא תאזה העצהה לש הנולשכל

 .ןאכ ומוסרפ קידצמ םג הזו ,תיטנטוא תירוטסיה הדועתכ ונודל שי ךכ םושמ

 ןושארה ,יקסניבוד השמ רמ ,ובתוכ לש ויחא י"ע םוסרפל ונל ןתינ בתכמה

 כ"חאו תמדוקה המחלמב םירבעה םידודגב תרשו י"אל הלעש םיחאה תשלשמ
 תא בסה אוה .ןמצייוו ר"ד לצא שילש ןיעכו "םיריצה דעו,ב דיקפ עודי ןמז היה

 הלע ,יקסניבוד םהרבא ,ינשה חאה .בושיב ונל רכומ אוה ךכו ,ינולאל ומש

 ,בתכמה בתוכ .םייתנשכ ינפל םש תמו ביבא-לתב ררוגתהו תמדוקה המחלמה רחא

 לכ וילע ורבעו י"אל תולעל הכז אל ,יקסניבוד המלש .םיחאה ןיב רוכבה אוהו

 .ומלועל רטפנ םשו בונישיק וירוגמ ריעב תואקתפרהה

 ,היסור םורד לש תונויצב "רבד םש, ויה בונישיקמ יקסניבוד םיחאה
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 היפורעמ ול התיהש ,היברסב תונייל לודגה םרחסמ תיב םג היה םשל םסרופמו

 .םורדה לכב הבחרנ

 .קילאיב לא יקסניבוד המלש לש ובתכמ ספוט הנהו

 ד"סרת ,באב העשת ,בונישיק

 !יביבח קילאיב
 לכות ,(ןדרט םדא) "קיבולשט יוויליוזאג, -- ינאש ילע דיגהל לכות

 םעפה דוע ינאו -- הצור התאש המ לכו ,םדא ליסכל םג וליפא יתוא בושחל

 אלו ;"םימותי-יבא, תויהל ,לארשי ץראל ךלתש יתעצהב ךילא אב םעפה דועו

 !ןה :רמאתש דע ךממ הפרא

 םג .באב העשת -- רמה םויב הז יבתכמ בתוכ ינאש ,איה הרקמה די

 ,רומגה ןוילכה ול אובי טעמ דועו ,ברחו ךלוה ,"םימותיה תיב, -- ישדקמ תיב
 .ותעושיל ותחוורל ףכית שיחנ אל םא

 .םימיה הלאב יתלבקש ,סילקיר תרמ לש הבתכממ הקתעה הפ ףרצמ ינא

 ,קפס ןיא .ותריצי תישארב ,הזה שדחה "ןינב,הב סרהה בר המ ,הארת םש

 שרוש ןיבהלו תעדל ץמאתמ ינאו ;הזה ביצעמה בצמהב בייחה לכ אוה דניקלבש

 ול ,תירמח תלעות תשקב ! הנווכב לווע ?אוה בל ןודז םא :וב אצמנ רבד
 תחא אל יכ ,הנקסמ ידיל יתאבו !ררתשהל הוואת !תונדא !וילא םיבורקהלו

 לש םתודע ילע הנמאנ -- הרס וב םירבדמהו וילע םימקה לכ ףא לע .הלאמ

 תצק קר אוה ,טושפ !יאמ אלא .אוה רשיו רשכ םדא יכ ,ףוגנזידו םעה דחא
 :ונורוה ל"זחו .הרצה לכ ןאכמ .לכה שרפתמ הזבו .לכש טעמ קר ול רסח :הטוש

 ולוכ וקיחרהל ץוחנ כ"עו ."ונמיה הבוט הלבנ -- העד וב ןיאש םכח דימלת,

 רותב קר אלו .םידלי ךונח תיבב הזכ שיאל םוקמ ןיא יכ ,"םימותיה תיב,מ
 םש םירומה רתי םא וליפא .דבלב הרומ רותב םג ףא אלא ,ךנחמו להנמו שאר

 -- דמלמ .הברה הבוט דבאמ דחא "הטוש, םג יכ .םינובנ םלוכ םימכח םלוכ ויהי
 .הלוספ ותדובע הזכ "דמלמ,ש

 -תיירק, דסייל ותעצה םע םימותיה ןינע תא ףרצל העצהה לעב ייתייה ינא

 ותיחדלו ,ירמגל תותירכ רפס ול תתל ץוחנ -- הפי הלע אל גוזהשכו ;"רפס
 :וזה המיענה"יא הדובעה תא .ולש "טאטש,ה לכ םע דחי ,"םימותיה תיב,מ ולוכ

 אלש ,יתעד תולק לע שנוע רותב -- ילע חקול ינא ,"תיבה תא תונפלו רהטל,
 .הזה "ךודיש,ה תא יתעצהש םרטב בטיה ונקנק לע "תיהת

 תא םג ףא אלא ,שרגלו קיחרהל ץוחנ ולש "טאטש,ה םע ותוא קר אלו

 רבדה ארונ אלה .הלועפו םייח ינמיס םוש הארמ וניאש ,לוכיבכ ,"חקפמה דעו,ה

 רבד השוע םכחה "להנמ,הו ;"םימותיה תיב, לע חיגשיש ,"דעו, רחבנ !דאמ
 "חיגשמ,ל "רעפלעהעב, הזיא ,םיכנחמו םירומל םיניירבע הזיא הנממ  .לוגפ
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 "דעו,ה םאו !"תוחילשב לעומ, שממ הז אלה !שירחמו האור -- "חקפמה דעו,הו
 עמשהל "םימותיה תיב, להנמ תא חירכהל לכוי אלש דע ,ךכ לכ הפרו שלח זלה

 עידוהלו ומצעב קרפתהל ךירצ הזכ "דעו, אלה -- וילע ותורמ תא לבקלו ול

 "םימותיה תיב, תא סורהל "םכח,ה להנמהל תתל אלו ,ותורטפתה תבס םיברב

 .ולש תוטש ישעמ י"ע

 םג רטפהל ךירצ :ונממ הובגה לא -- דחא דעצ דוע דעוצ ינאו
 (תכרעמה -- .ינויצה פ"העוה רמולכ) ,"ןעיווב לעופה דעו,ה לש ותוספורטופאמ
 היהיש ,"םימותיה תיב, תבוטל השוע אוה המ יכו ."ותוכלמ לוע, ונילעמ קורפלו

 לכ ינפל וארקו וערכש םישנאה םתואכ ונחנא םג היהנ עודמו ?וילע טילשו לשומ
 ישאר לעמ הרטעה האלה ...?"'ונל היהת ןיצק -- ךל הלמש, :שבולמ שיא

 יניינעב הזכ סופורטופא קר ריכמו ןיבמ ינא !ךכל םיאכזו םייואר םניאש הלא

 םא ,דימת ול רזוע אוהו ,ותוסחל ןתינש לעפמהל ושפנו ובלב רוסמה -- רובצ

 ךא !וליבשב לעופב ותדובעב וא תירסומה ותעפשהב וא םיירמחה ויעצמאב

 השוע אוה המ ?"םימותיה תיב,ל רזוע אוה המב -- "זעיווב לעופה דעו,

 םיקוקז היהנש ,ונל "ןודא,ל תויהל הכז ,אופיא ,המבו !םולכ אל -- 1וליבשב

 ...? "םימותיה תיב, תבוטל תושעל םיצור ונאש רבד לכ לע "ורושיאלו ותמכסה,ל

 םושל ךירצ אהי אלש ,הזכ שיא דומעי "םימותיה תיב, שארבש ץוחנ

 יארחא ומצע אוה היהיש ,שיא ;וילע םיספורטופאו םיחקפמ ,םיחיגשמ ,םידעו

 לכהש הנוכנ רתויה הבורעה ודבל ומש היהיש ,לעפמה לכ דעב בוט רתויה

 ותמשנו וחורש ,תיאליע שפנ לעב שיא ;ונמיה הלעמל ןיאש ןייוצמ ןפואב השעיי
 ,"אכז ולוכש שיא :וילע הניכשה ויזו .ה"בקה לש ורצואמ ,םימורמ יזנגמ וחקול

 דעו ןטקמל ,וניחא לכ יניעב ץרענו םמורמה שיא ;םגפו גיס לכמ רוהטו יקנ
 לארשי לכ יניעש שיא ;הבחבו הבהאב וינפל ךרב ערוכ הצקמ םעה לכש ,לודג

 ! שיאה התא -- ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ומשש שיא :וילא תואושנ

 םימיה ירבד רפסב הז בתכיו ,הנמלא ןב ,דחא דלי היחה והילא !ידידי

 ,םיבר םידלי תויחחל ךדי לאל שי התאו :םלוע תומי דע ,תורודל ןורכז ,ונלש

 םיגרהנה ךיחא ימד לוק !והילא השעמכ תושעל ךל יאדכ ןיא םאה -- תונמלא ינב

 ; םחור דיקפנ ךדיב !םיללמואה ונינבל באל היה ,ךל, :המדאה ןמ ךילא םיקעוצ
 ? הזה םויאה לוקב עמשת אלו ךינזא םוטאת םנמואהו !"םתלצה ךב

 ינבו ,הערה התלכ אל דוע יכ ,שיגרמו שח יבל ךא ,רמוא םא יל יואו
 .םינורחאה םימותיה םניא בונישיקב םיגורהה

 דוע ץרא הסכי ךשוחהו ."םיכשחמ ונופש ,ןנתסכ הלילה תעפש ,הארב,

 "ףרט, ןיאו .ףרטל רחשתו םימד תשרוד םדאבש היחהו .דאמ תובר תובר םינש

 ונל םינוכנ דוע -- היוא -- ןכ לע רשאו ...םידוהיכ -- םיעטו לקו חונ רתוי

 .הערה חתפת ןופצמו -- תוינערופו הרצ ימי טעמ אל
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 םיאצמנ ונחנאו ,תוצירעה ןוטלשו רורד ישרוד ןיב המחלמה השטנ הנה

 ונחנא היהנו -- חצני אלש ימו ,וז המחלמ רמגת אלש ךיאו ;ןדסהו שיטפה ןיב

 ...!דאמ הברה ,הברה ,םישדח "םימותי, דוע ונל ופסותיו .םינושארה תונברקה

 ? התא עמושה
 םיעסונהלו ,הרבעה הנשב ץיקה תישארב ,לזרבה תליסמ תבכרב יתעסנשכ

 ,ילא תויוטנ םיניעה לכ ויהו -- יכנא בונישיק בשות יכ ,הרקמב עדונ םידוהיה
 :יבלב יתרמאו .םהיניעב "סחוימ, יתייה .הדחוימ "תובישח,  וזיאב ילא וסחיתהו

 תויהמ דוע יתלדחו ,הבר תע הרבע אל הנהו !וזכ "תונסחי,לו הזכ םוסרפל יוא

 .למוהב -- שדח םורגופב ונכז רבכ ה"בקה יכ ;"יתובישח, הספא ;ןורקב "סחוימ,

 ,לארשי יתב ירעש ראש לע דוע חספי אל ,תיחשמל תושר הנתינש ןוויכמו

 ..."םימותי, ונינבו תונמלא ונישנ ויהו -- ונב ףוגנמ לדחי אלו ,םירעה רתיב םג

 ? התא עמושה

 יגורה ידלי ליבשב קר אלו ,יללכ "םימותי"תיב.. ןיכהל ,אופיא ,ונילעו

 ...דבלב בונישיק

 ?ךממ רתוי לארשי לכ לש "םימותי יבא. תויהל יואר ימו ,תוכזה ימלו

 תא םג ךא ,"בונישיק ימותי, תא קר אל ליצת התאש ,תויולת וניניע ךל ךאו

 ...הילפאמו ךשוח ץראב ,וניחא לכ לש םידיתעה םימותיה

 היהת הברו הלודג המ -- שפנה ןובשח השעתו ,תבשו תנקזו ,םימיה תוברבו

 ,םימותיה םתוא ,לארשי תסנכ ימותי תא תכניחו תלדיג התא יכ ,ךחור תרוק זא

 ...םשח שודיק לע ןברקל ולפנ םהיתובאש

 ,ךחא עגר יבשחבו ,וניחא לש ךופשה םדה לע העמד רוקמ יניעו יבל ףוטעבו

 באכה טעמ לקיו ,הזב םחונ תצק אצמאו -- םימותיח םהינבל באל היהת התא יכ

 רבדל (תכרעמה -- ידי תא אלמ אל שיא :רמולכ) ידי תא אלמ ימ ןיאו .בלבש

 תובשחמ הלא יתובשחמכ יכ ,החטבב דיגהל לכוא ךא ;לארשי תדע לכ םשב

 ,םימותיהל באל התייהנ התא יכ ,םעדווהבו .םהש םוקמ לכב ,לארשי ינב וניחא לכ

 י"ע תוכז םהל לגלוגת יכ ,ודסח 'דל ודויו -- םיעשר ידיב וחצרנ םהיתובאש

 ,ליעומו בוט רתויה לכ תא םידליהל ןתת התא יכ הקזח הנומאב ,ךומכ יאכז

 .םלוע דע ונמע ינב תובלב הכרבל תייהו

 תאצל ךמצע תא ןיכהו ,"ךיקסע, לכמ ךל לדח ,יביבח ירידי ,התא התעו

 .יחור תא היחתו -- "%ןה, :החלצומה הלמה תא רומא .לארשי ץראל הרהמ

 רכינ אל ךיריש ילתכמ ךא :תוטרפב "ךירחסמו ךיקסע, לכב יקב ינא ןיא

 "ךתרוחס, הנה .הסידואב אקווד ןוכשל התא ךירצ הז ליבשבשו ,התא "ימחפ,ש

 ,הרכמ םינינפמ רקיש ,וז הרחבומ "הרוחס,  םע ןוכשתש םוקמ לכבו ,ךיעמ ךותב
 ינניאו .לארשי"ץראב ןוכשתשכ טרפבו .ךכרביו ךילא יד אובי ,("םילחג,מ קר אלו)

 ץראל תכללו ..."האמטה ץראה, תא בוזעכ ךעירפמ הז המ ,תמאב ,אופיא ,ןיבמ
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 להנמו שארל םש היהו ! לארשידץראל ךל ךלו !םימדה ץראמ אצ אצ !השודקה

 תראפתלו דובכל ןואגל "םימותיה"תיב,, היהיו ,וילע ךדוהמ תלצאו "םימותיה-תיב,,
 .ונצראב ונמעל

 קר אלו ,יללכ םימותי תיב ןיכהל ונילע יכ ,יתרמא .ישעמה דצהל תעכו

 ,יתבשחמב הלעש הזכ לודג דסומ ,הנהו ."דבלב בונישיק יגורה ידלי, ליבשב
 !ונגישא יכָנא -- אצמי ןיאמ ףסכהו ,דאמ םיבורמ םימדב הלוע

 תויהל לכויש ,הזכ ףקיהב "םימותי תיב, דסיל תוציחנה לדוג תא יריכהב

 תא בוזעל יתעדב יתרמג ,םימדה ץראב םידיתעה םימותיה לכל הסחמו טלקמ

 לכ תא םש גישהל ,תימורדה הקירפאלו הקירמאל תאצלו ,רתויו הנש יצח לע יקסע

 (תכרעמה -- ףסואב) תפסאבו תונצבקב םש קוסעל יתבשחמ ןיאו .שורדה ףסכה

 ונתי ינוניבה דמעמה ישנאו םידימאה םידוהיהש ,הלומעת השעא ךא ."תובדנ,

 דסומ וז תילכתל םש ןנוכאו ,תיבר ילבו ךורא ןמז לע ,"האולה, תרותב םפסכ תא

 תושרב ודמעיו םלדגהבו ."לארשי-ץראב םימותי ךוניחל הולמ, :םשב ימשר

 יל שי .םכוניח לע וולהש בוחה לכ תא אעמק אעמק םיוולמהל זא ורזחיו .םמצע

 םיבר םיריכמו םידידי יכ ;יכרדב חילצא יכ ,המלש הנומאב ןימאהל ןוכנ דוסי

 ידצ לע ודמעי המהו ,םש העפשהה ילעב ילודגמ ,הקירפאב םגו הקירמאב םג ,יל

 לש ותלועפמ הקירמאב תובוט תואצותל הברה הווקמ ינא דוחיב .לכב יל ורזעיו

 אספוקב חנומכ שורדה ףסכה לכ תא ,אופיא ,בשוח ינאו ,הזב יקסנאלסאמ ידידי

 .ותגשהב חוטב ינא ךכ לכ .ילש

 תא להנמה היהת התאש ,הז לע קר דוחיב הדסונ וזה הקזחה יתנומא ,ספא

 םש וניחא לש לודג רתויה ךשומה חוכ היהיש אוה אוה ךמשו ,"םימותיה תיב,

 .הז ןינעל

 ךנחמ םימותיהל היהיש -- יצפח לכ רידאו יתרטמ רקיע יכ ,התא עדוי

 אלה התאו !דחכא המל ךא .ךתעפשהל םינותנו ךתביבסב ויהיש ,ךומכ חלצומ

 עדווישכ יכ :בוט "טפעשעג, ךמע תושעל םג ץפח ינירהו ,ינא "רחוס, יכ תעדי

 ןינבל םפסכ תורונצ תא וניחא וחתפיו ,"םימותיה יבא, החאש ידוהיה םלועב

 החוטב "םימותיה תיב, תקזחה זא היהתו ;ליכהל הברמ היהי יכ דע ,ןכשמה

 .םימיה לכ

 םגו חורב םג ,"םימותיה תיב, לש ומויק לכש ,ידידי ,אופיא ,האור ךנה

 .! יננה, :רומאל אנ רהמו ,ךב קר יולת ,רמוחב

 :ולאה םיאנתה תא ךל עיצמ ינא

 היהת התאו .הרומגה ךתושרל ולוכ רוסמ היהי "םימותיה תיב, (א

 ,"םיחקפמ,ה ,"םידעו,ה לכ תא לטבל ץמאתא ,ליעל רומאכ .ידיחיה תיבהילעב

 ."ידיחיה טילש,ה התא םש היהתו ,םהש הזיא ,וילע "םיספורטופא,הו "םיחיגשמ,,ה
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 תויהל ידסח לדוגב ריתמ ינא ךל ךא ..."ודבל לשומ,ה ידיסחמ ינניא יכ םאו)

 .("ידיחי טילש,,

 תיבב יקסבוקנימ .פ ןזחה תרוכשמכ) תימלוע היהת וז ךתרוכשמ (ב

 םישנאה הלאמ אלה התאו .ולוק תא דבאי ןקדזישכ (אוהש) פ"עא ידארבה תסנכה

 -- הברה לדגי ינחורה םכרעו רתויו רתוי זא תחבתשמ םתוישיא םיניקזמשכש

 .תימלוע ךתרוכשמ היהתש ךל תוכזש ןכש לכ אל

 ינא ץפח יכ ינדשחת אנ לאו .ךייח ימי לכ שדוחל קנרפ ףלא ךרכש (ג

 : רבדב תובושת יתשו :הזכ לודג רכשב ךתוא דחשל

 יל אנ הארה ,אברדאו .החקמ -- הרוחסה ביט יפל .ארגא -- תחנ םופל (א

 ! ךומכ וז שדוק תדובעל ןוגהו יואר היהיש ,םלועה לכב דחא שיא דוע

 ךלשמו :"םימותיה תיב,ל אובל ףסכה עפש הברי ךללגבו ךתוכזב ןה (ב

 .ךל ןתינ

 אלו ;לודג רתוי דוע "רכש, ךל יופצש רשפא ,רכשה תודוא רבודישכו
 הנתנ הרשש "תירצמ החפש, הזיא ללגב םא ןה .םימש ידיב ךא ,םדא ידיב

 דקפ 'דו, ,הנממ תונבהל התכז ,"לעקלאעמשי,  טישכתה תא ול הדליו םהרבאל

 ,םיבר םידלי לדגל ךל ןתתש ,ךתשא -- "וינוקזל ןב םהרבאל דלתו רהתו הרש תא
 םללגב 'ד הכרביש כ"וכאע -- םהב לפטת המצעב םגו ,הלאכ םיללמוא םימותי

 אלה התא יכ ,"סנ, השעיש ה"בקה תא חירטהל ךרטצת אל ,םגשב) ןב ךל דלתו

 וכרבתהו -- (המות םצעב הלש "הנדע, הנדוע ךתשאו ,"הנש האמ ןב,, דוע ךניא

 .ץראה ייוג לכ ךערזב

 ךתבושתל הכחמ יננהו .םידדצה ירתל הוושה רבד ךל עיצמ ינא ,הרצקב

 ,"םימותיח תיב, להנמ תויהל םיכסתשכ יכ ,עדו ."ןה. :הבוט הרושבב הריהמה

 -- אלו :ותקזחהל םיעצמאה שופיח ליבשב הקירפאלו הקירמאל עוסנל יננה ןוכנ

 .לטביו ברחי ,יאדווב "םימותיה תיב,ו ,ןינעה לכמ ירמגל ידי תא קלסמ ינא

 .ךב קרו ךא יולת ונברוח וא ומויק ,הכו

 !ךל רחב התע

 תעכ אב יננהו .הלילשב אלו בויחב היחת ךלש "הריחב,ה יכ ,הווקמ ינאו

 ינפמ ,ללכ בוכיעו רוחיא םוש ילב ,דימ רבדה תא טילחהל רהמתש ,ךזרזל קר

 ןיא .ולש הסיסגה לחתו טעמ דועו "ערמ ביכש, תניחב תעכ אוה "םימותיה תיב,ש

 ,הרותב בותכש המ תעדיו ,שמוח תדמל אלה .אדח העש ףא הזב המהמתהל

 ירהמ, :רמאיו הרש לא הלהאה םהרבא רחמיו, :םיחרוא תסנכה תוצמ יבגל

 עמש ..."םהרבא ץר רקבה לאו ...תוגוע ישעו ישול ,תלוס חמק םיאס שולש

 האבש הווצמ, :ורמא שרופמ ל"זחו .הצירו הריהמ תוכירצ תווצמ יכ ,הנימ

 ,הווצמה םצע דבלמש ,ןאכמ ."הווצמ רבדל ץר הוה. ."הנצימחת לא -- ךדיל
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 לכ םאו .דאמ לודג רקיע והזו .התושעל "הצירו תוריהמ ,תוזירז, דוע הכירצ

 .הריתי תוזירז הכירצש ו"כאע ,שפנ"חוקפ ןיעמ הב שיש ,וזכ הוצמ -- ךכ תווצמה
 : הצוחנ הרעה הפ ריעהל ילעו

 ךא .םגפו גיס לכמ רוהטו יקנ ךלוכ ,רומג קידצ התא יכ ,ליעל יתרמא

 ןעמל ,תודוהל ילע ,אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ םדא ןיאש (תויה)

 אטח קבד ךב םגו ,ירמגל עשפמ ףח ךניא ,ךתקדצ לכב ,התא םג םנמא יכ ,תמאה

 יפלו .ותרחמלו רחמל רבד לכ דימת תוחדל "לצע,ה עבטמו !תולצע -- :דחא

 רבגתה ,ןדיד ןודינב ,ןכל ,"םימותיה תיב,ל תומה"םס שממ אוה אוהש לכ יוחדש

 תא החדת לאו ,םעפה זירזו ריהמ היחו ,ךלש "תולצע,ה םע הקזחב םחלהו ,יראכ

 ךתבושת תא ינעידוהו ,ךדימו ףכית רבדה תא רומג ךא ,אוהש לכ יוחד ףא ךתטלחה

 ."| יננה, : המרגלתב

 כ"ג ,ונלש תונותעה לכל תאזה הבוטה הרושבה תא עידואו רהמא ינאו

 חמשאו -- "םימותיה תיב, להנמל הזה םויה התייהנ התא יכ ,תומרגלת י'ע

 ךתכלב ךחלשל ,הסידואל דימ אובאו ,םלועה לכב וניחא תא וז המיענ הרושבב

 תא ךל ןתאו תחלצומו הבוט העשב ךתעיסנ היהתש ,ךכרבא .לארשי"ץראל

 -- יוארכ ץראב רדתסהל ,הבורמ ףסכל התא ךירצ םאו .ךתעיסנל שורדה ףסכה

 בשוי ףסכה) קנרפ םיפלא תשש ,ערפמל הנש יצח דעב ךתרוכשמ תא ךל ןתאו

 ,(ליעל רומאכ ,ןנוכאש "לארשי"ץראב םימותי ךונחל הולמ.. :דסומהמ הרהמב יל

 .הגאדב אלו הולשב ,םוצמצב אלו חוירב לארשי-ץראב תויהל לכות ןעמל

 ."! יננה, ךלש המרגלתל עגר לכב הכחמ ינאו !ןוכנו בוט לכה ,ידידי ,האר

 יקסניבוד המלש ,ךבהוא

 .428--421 'מע ,49 'לג ,ב"שת םלועה
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 זיא המשנ עשידיי יד .ןעוועג ץנאג ץראה עשידיי סאד ךאנ זיא טלאמעד

 ןוא ןסירעצ יוזא ןעוועג טינ זיא ףוג רעד ןוא ,טקילפעצ יוזא ןעוועג טינ ךאנ

 ןרערט עלאמראנ ךאנ ןבאה ןדיי .םלוע תונפ עברא רעביא טרעדיילשעצ

 רעד טלעפעג טאה ,תוציחמ-אטעג ןשיווצ ןסאלשעגפא שטאכ ןוא ,טגאמראפ

 ,רעקיטנייה רעד סאוו ,תולפש עכעלרעניא יד ,סקעלפמאק טעטיראירעפניא

 .ןבראוורעד טייהיירפ ןייז ןיא טאה דיי רעכעלטלעוו

 .גרעבנזלעפ רעדאנאק סנסופוצ ץעגרע תורוש עקיזאד יד ביירש ךיא

 רעוועינעשיק ןופ טייצ ןיא טבעלעג באה ךיא ואוו ,ענליוו ןופ טכארט ךיא

 דיחי א ןופ ןבעל ןיא .ןעוועג רעגניי ראי קיסיירד ןוא ןביז עצנאג טימ ןוא ,םארגאפ

 ןיא .קלאפ א ןופ ןבעל ןיא רעבא .ןבעל בלאה רשפא -- ראי קיסיירד ןוא ןביז זיא

 ןהערפ ראפ טאה ןעמ יוזא יוו ךאנ טקנעדעג סאוו ,קלאפ רעזדנוא ןופ ןבעל

 ןביז טגאזעג סנייטש'מ ןבאה טרעווא ראפ סאוו ,ןגיוצעג ןרעדא יד םירצמ ןיא

 ןורכז ןפיוא טגארט סאוו ,סרעזדנוא יוו קלאפא ייב רעבא !ראי קיסיירד ןוא

 טינ טאה ןוא ,קירוצ ןראי רעטנזיוט טימ ןפארטעג טאה םיא טימ סאוו ,ץלא

 ,טייקנלאפעג יד ךעלגעמ זיא ,ןטכענ ןופ ןשינעעשעג יד ראפ ןורכז ןטסדנימ םעד
 טאטש רעד ןיא וליפא -- רעטציא ןגאמראפ רימ סאוו טייקנלאפעצ עקיטסייג ןוא

 ! ןדיי ןאלימ ייויצ ןופ [קראידוינ]

 ,ןפאלראפ סע זיא ןטכענ טשרע יוו ןוא ,קירוצ ראי קיסיירד ןוא ןביז טימ
 יד טנכייצראפ ןוא טנכייצ סאוו ,ףארגאמסיס א יוו .ךאוו ןעוועג זיא ענליוו

 יוזא -- תודוסי-טלעוו ןופ רעדורפיוא ןטסטייוו םעד ,שינרעטיצד"דרע עטסטייוו

 ,טנעה יד ןכארבראפ ענליוו טאה עמאמ ַא יוו .טלאמעד ןעוועג ענליוודעמאמ זיא

 ,עיבאראסעב ןיא סאוו ,וועינישיק ןיא ץעגרע זא ,ןעמוקעגנא זיא העידי יד ןעוו

 םענייאניא ןבעל שידיי טכאמעג בורח ,ןכארבעגסיוא םארגאפ רעטסיווא טאה

 .סטוג"ןוא-בָאה טימ

 ןדיי רעגליוו םעד ראפ רעבא .ןענאטשעג ןענייז געט עקיטכיל ,ענייש

 ,טכודעג ךיז טאה רימ .ןעגנאגעגפיוא טיור זיא ןוז יד זא ,ןזיוועגסיוא סע טאה



 15 םארגאפ רעוועינעשיק רעד

 ןוא ןעקנוזעגנייא זיא -- ןגיוצעג ךיז ןוז רעד וצ טאה סאוו ,זארג ענירג סאד זא
 .קעווא ןעלצרַאוו יד וצ קירוצ

 .רעגייטש רעדנא ןא ףוא ןברוח םעד רעביא רימ ןבעל רוד ןדעי ןיא -

 ,רעדניק ענייז ףיוא גיוא ןא טאה טאג .ןייז טעוו סאד ,ןעוועג סאוו --
 .ןענייז ייז סאוו ןסעגראפ טשינ ךיז ןלאז ייז

 יד ךיז ןזאל טכאמ רערעטצניפ רעד ייב זא ,גאזנא ןא זיא סאד --

 .סיוא תוחוכ
 ואוו ,קנואוו ַא זדנוא זיא סאד .לארשי ץרא ןעיוב ןעמ ףראד תוחוכ רעמ טימ

 .טלעוו רעד ןיא תולג םעד טימ ןטלאה רימ

 רערעטצניפ רעד ןופ העש עטצעל יד ןוא ,ףפמאק רעטצעל רעד זיא סע --
 .עיצקאער

 ןבאה סאוו ,יד דייר עטסיירד ערעייז טימ ןפראוועגכרוד ךיז ןבאה יוזא
 טאה ץראה סאד שטאכ ,ןדער וצ טייקטסיירד יד טנאמראפ ;:טאהעג ןושל

 .ןגאלפ ערעסערג ךאנ טנאזעגרעטנוא

 טינ ךאנ טראוו עגולק סאד טאה סאוו ,הדע עשידיי יד ,קלאפ סאד

 טגנערטשעגנא ,ןראוועג ןפמורשעגנייא זיא ,ןגיובעג פאק םעד סאה ,טגאמראפ

 ןופ ,טשראפעג -- םורד וצ ןוא ןופצ וצ ,ברעמ וצ ןוא חרזמ וצ ןרעיוא יד
 ךיז טגארט סע ןענאוו ןופ ןוא ,רענוד רעטסיוו רעד ךיז טלקייק סע ןענאוו

 ."וואדישז יעב, :רקיטולב רעד

 .םידיחי יד וצ טרעהעג טינ ךיא באה טימעג ןצנאג ןיימ טימ ,ןיילא ךיא

 טאה סאוו ,הדע רעשידיי רעצנאג רעד טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא המשנ ןיימ
 סאוו סאד ,ןוא :טרעטיצעגפוא ןבאה סיפ יד רעטנוא תודוסי יד זא ,טריפשעג

 ךאנ טעוו ןוא ,רעטציא טפערט ,טייצ ערעטצניפ רֶאג יד ןיא ןפארטעג טאה סע
 .ןגראמ ךיוא זדנוא טימ ןפערט

 ?חצור ןופ קאה םעד ןגעקטנא ןלעטש ךיז ןעמ ןעק יצ --

 ? עלָאפ רעד רעטנוא קאה א טימ ןייגמוא ןיילא רשפא ןעמ לאז יצ --

 זיא ריא סאוו ,ןֶאט קאה יד לאז ןוא ,פאק םעד ןגיובנייא רשפא ןוא --

 ? חצור ןופ טנאה ןיא ןאט וצ טרעשאב

2 
 ןייק טינ זיא'ס, .ןאטעג רעדור א ךיז טאה "הלודג הקדצ, רענליוו יד

 טאה ענליוו ןוא ..."רעכליב ןענייז םינויבא ענעגייא ענייד זא ,ןגאז וצ רשוי
 ןטלאה טפראדעג טאה "הלודג הקדצ, יד ןעמעוו ףיוא ,טגאמראפ םינויבא גונעג

 ןא ןיילא זיא םע יוו ךיז טאה טלעוו-רעלטעב רענליוו עטוואורפעגסיוא יד .גיוא ןא
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 ןסאג-לקניוו יד ףיוא ,תוחוכ ענעגייא טימ ,לייט ןטסערג םוצ ;ןבעגעג הצע

 .זדלאה-רעלטעב ןקירעזייה א ןופ רעייגכרוד יד וצ ןעירשעגניירא ףיוהדלוש םורא
 טנעה יד ראי קידכעלייקא טאה סאוו ,ענליוו עליטש קיטש א רעבא ןעוועג

 ןעוועג זיא "הלודג הקדצ, רענליוו יד ןוא ."הלודג הקדצ, רעד וצ ןגיוצעג
 ךוטראפ ןיא סטוג ךס א טאה סאוו ,ךוטראפ ןטיירב א טימ עטסאבעלאב עטסוי א

 .ןגארטעג

 ןעוועג טינ זיא םע .דניז ענעגייא ןפיוקסיוא טפדאדעג ןעמ טאה רעטציא
 סע וטסעוו טייצ רעד טימ ןוא רעסאוו ןפיוא טיורב ןייד רעדיילש, :ןימא

 ליצת הקדצ, ןופ יירשעג רעד ןעוועג רעכיג זיא סאד -- ..."ןעניפעג קירוצ

 "עניידדעניימ, .ןגיוא ענעגייא יד ראפ ןאטעג עכאפ א טיוט רעד טאה סע ."תוממ
 טימ ךיוא ןיב ןיילא ךיא ןעוו ,ןעזעגסיורא ךיא באה סאד .ןטלאגעג טינ טאה

 .ןסאג עמערא רענליוו רעביא קעווא עקשופיהקדצ רעד

 סאוו ,ךעלראפ ענליוו ץנאג רעביא טקישעגסיורא טאה "הלודג הקדצ, יד
 טאה קילגמוא סיורגא זא ,ןייז עידומ ,ןריט עשידיי יד ןיא ןפאלקנא ןלאז

 ערעדנוזאב ןיא ןראוועג טלייטעגנייא זיא ענליוו .קלאפ עשידיי סאד ןפארטעג
 .טאהעג ענליוו לייט רעדנא ןא ךיז ראפ טאה לראפ סעדעי ןוא ןלַאטרַאווק

 ןופ רענייא ,שטיוואנרעשט לאומש רעגנוי ךאנ רעד ןעוועג זיא "ראפ, ןיימ

 ,יורפ רעביל ןייז טימ רע .החפשמ שטיוואנרעשט רעביל ןוא רענעטארעג רעד

 .ענליוו ןיא טניואוועג ןבאה

 עטשרעביוא יד טינ ,ףיוה-לוש םעד ןבילקעגסיוא ךיז ראפ ןבאה רימ

 לרוג רעזדנוא ףיוא ןענייז ןעגנוניואווררעלעק עטמיראב יד ךאנ ,ןקאטש
 טינ םענייק לאז ןעמ זא ,ןסאלשאב טאה "הלודג הקדצ, יד ,תמחמ .ןלאפעגסיוא

 ןעגנוניואווררעלעק עקיפמוד יד ןיא וליפא -- ךייר יצ ,םערא ,עלא ,עלא ; ןזאלכרוד

 .ןעגנערב הרושב ערעטיב יד ןעמ ךראד

 ןעמוק טפראדעג טינ רימ ןבאה ,ףיט רעד ןיא סאוו ,יד וצ אקווד זיא

 ,ןדיי ףיוא ןכארבעגסיוא טאה םארגאפ רעקיטולב א זא .הרושב יד ןגאזנא
 סע טאה ןשינעפיט עטספיט יד ןיא .יוורייס טסואוואב ן;עוועג ןיוש זיא

 -רעלעק א ןופ ריטא ןיא טפאלקעגנא ןבאה רימ ןעוו ןוא .ןעגנורדעגפארא
 ךאנ ,ןזיואב רעמינפ עסאלב רערעזדנוא ןבאה רימ ראנ יוו ,גנוניואוו

 זדנוא ןעמ טאה ,ןעמוקעג ןענייז רימ סאוו ךאנ טלייצרעד ןבאה רימ רעדייא

 .ןייוועג ןעמוטש א טימ טנגעגאב

 טאה ,ןעמוקעג ןענייז רימ סאוו בילוצ טלייצרעד ןבאה רימ ןעוו ןוא
 טענ ייוצ יד טכארטאב קערש טימ ,טעשטראקעגפיונוצ טייקמערא יד ךיז

 ;סענעשעק עקידייל יד ןיא ןעוועראש טפאכעג ךיז ןוא ,טיילעגנוי עטעדיילקעג
 טנעה עקידרעטיצ טימ זדנוא ןעמ טאה ,ענעשעק ןיא ןענופעג טאה ןעמ לפיוו
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 ףיוא ןגראמירפ םענעי ןיא ןענייז רימ -- ךיא ןוא שטיוואנרעשט .טגנאלרעד

 יד וצ טגנאלרעד ןדייב זדנוא טאה טייצ יד .ןראוועג טרעטלעעג ןראי רעטרעדנוה

 .לַאג ןרעטיב סוכ ןופ ןעקנירט ןלאז רימ ,ןפיל

 רעדייא ,ךאנ ריט רעד רעטניה ,גנוניואווירעלעק א ןופ קידנעייגסיורא

 טוג ךיז שטיוואנרעשט לאומש טאה .ןסיורד ןקיטכיל םוצ סיורא זיא ןעמ

 ראיא טימ ןרערט לסיב ןיימ טנייוועגסיוא באה סאוו .ךיא ןוא ; טנייוועגסיוא

 .קיטייווצראה טימ טקוקעג םיא וצ באה ,הרובק סעמאמ ןיימ ייב קירוצ

 טאה ןוז יד שטאכ .ןסעגראפ טינ לאמנייק ןגראמיופ םענעי לעוו ךיא

 ,ןסיורד םוצ ןעמוקעגסיורא עדייב ןענייז רימ ןעוו ,לאמ סעדעי ,טניישעג ןסיורד

 רימ ןבעל עדייב :רימ ןענייז ענליוו ןיא טינ זא ,ןזיוועגסיוא זדנוא ךיז טאה

 ךעלסעגרעטניה רעמילשורי עקילאמא יד ןיא ,ץעגרע ןוא ,םולח ןטסיוו א רעביא

 ןיילא ןלאפ ןוא ,ענעגאלשעגרעדינ יד ןטסיירט וצ ןעמוק רימ .רימ ןעשזדנאלב

 .קילגמוא ןלאנאיצאנ ,ןרעווש ןיא ןיירא

 ,קינטוטַאל ַא ןופ ריט ןיא טפאלקעגנא רימ ןבאה גאט ןבלאה סורא

 .ןוז יד טניישעג טאה ןסיורד שטאכ ,טכאנ ןעוועג זיא רעלעק ןיא .רעטסוש א

 ,עקרעטסוש יד ,ענעדיי עטראדעגסיוא ןא טאה ,טנפעעגפיוא ריט יד ןבאה רימ ןעוו

 רעטיצא ןבאה טנעוו ערעטצניפ יד שזא ,רעמאיעג אזא טימ ןכארבעגסיוא

 טינראג ,ריט רעד וצ ןקור ןעמונעג עדייב ךיז רימ ןבאה וויטקניטסניא .ןאטעג

 ייב ןסעזעג לייוו א זיא סאוו ,רעטסוש רעד רעבא .ןטעבעג טינראג ןוא ,קידנגאז

 ןעמונעג ,טגיילעגרעדינא רעמאה םעד טאה ,טנאה ןיא רעמאה ןטימ לשיט ןייז

 זדנוא ייז ןוא ,סעקיפאק עקיצנייא יירד ןענופעג ןטראד ,סענעשעק יד ןיא ןכוז

 : ןגארטעגוצ
 ,םארגאפ א סייווכ ...גאמראפ ךיא סאוו ץלא זיא סאד ,לחומ רימ טייז --

 ...סע טמענ ,סעקיפאק יירד יד טמענ ,לחומ רימ טיוז . . .סייוזכ
 ןבילבעג ןוא רעלעק ןופ טקורעגסיורא ךיז רימ ןבאה סטכעלייוורעטניה

 םוצ ןעמוקוצסיורא טומ ןייק קידנבאה טינ ,ריט רעד רעטניה ןייטש טייצא

 ןיימ טסערפעג טאה שא רעסייה .טנערבעג ןגיוא יד ןבאה רימ .ןסיורד ןקיטכיל

 .חומ
 -- ןטעבעג שטיוואנרעשט לאומש ךיז טאה -- טינ ךיא ןעק רעמ --

 ךיא ...תועבטמ עכעלקילגמוא יד ןבעגפא ןוא "הלודג הקדצ,, ןיא ןייג רימאל

 ...רעמ ךיז ייב ןטלאה טינ סע ןעק

3 

 טימ קילאיב ןעמוקעג זיא סע .ךַאוו ןבעל סאד ןעוועג ןיוש זיא רעטעפש

 ןוא ,"טאטש הטיחש יד, -- שידיי ןיא רעטעפש ,"הגירהה ריעב, :עמעאפ ןייז
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 סאוו ,ןיירא טולב ןיא רעייפ"םאלפ א טרעדיילשעגניירא רוד ןשידיי םעד טאה
 .טליקעגפא ןרעוו לאז טולב סאד זא ,ןזאלרעד טינ גנאל טייצ א טאה

 טגאמראפ טינ רימ ןבאה ,עמעאפ רעקידנכאמ"עכאפע סקילאיב וצ זיב

 ןופ רוד םייב טאה קילאיב .ןעגנובעלרעביא-םארגאפ יד ראפ קורדסיוא ןייק

 ןשיאיבנ ןבעגעג ייז ןוא ןקיטייוו עמוטש יד טולב ןופ ןעמונעגסיורא טייצ רענעי

 .ןושל

 זטפול ןיא אד טבעווש יז !קערש א,

 ."טייקליטש ןיא טסערפעגנייא זיא ,טנעוו עלא ףיוא טור יז

 לקניוו ןייק לאמוצ ןוא ,טימעג ןפיוא טסערפעג טאה קערש יד יוו ,ָא
 טייקליטש רעד ןופ טאה קערש יד .ןטלאהאבוצסיוא ךיז ואוו ןעזעג טינ

 רעמ .טקעוועג ןוא טלדאטעג טאה קילאיב .םישעמ וצ ןפורעג ןוא ןעירשעגסיורא

 ןוא ,ןרעוווצנא סאוו רעמ טאהעג טינ ןיוש טאה סאוו ,איבנ םוצ יוו .טלדאטעג
 ליומ ןיא ןיילא טאג טאה םיא סאוו ,קלאפ ןייז טגאזעגניירא ןוא ןעמונעג טאה

 טרעהעגוצ ךיז טלאמעד דייר"ףארטש סקילאיב וצ רימ ןבאה יוזא -- טגיילעגניירא

 .טבעלעגרעביא ןוא

 !רעפעלש ,סעבראט יד טימ תורבקה תיב םוצ,

 רענייב עסייוו יד סיוא טבארג ,טייג וצניהא

 ,םירבק עשירפ סמישודק ערעייא ןופ

 ,עבראט ןייז רערעדעי ,סעבראט יד ןא טפאטש
 ךיז טפעלש ןוא ,ןיירא טלעוו רעד ןיא ךיז טזאל ןוא

 ,דיראי א ץעגרע ואוו ,טאטש וצ טאטש ןופ

 רעטצנעפ עכיוה ,עדמערפ עלא רעטנוא ןוא

 ,םינוגינ עשירעלטעב קירעזייה טגניז

 טלדניווש ןוא ,סיוא טרעראנש ןוא ,טעב םימחר ןוא

 *| ןייב ןוא שיילפ רעייא טימ ,רעהא זיב יוו

 ןפארטעג רוד ןרעגניי ןופ רעדניק יד ןבאה רעטרעוו סקילאיב עקיזאד יד
 יוזא .ןעוועג םיכסמ ץראה סאד טאה -- טכערעג זיא רע, .ןלייפ עטמסראפ ייוו
 ןענעגעגאב יוזא .קילגמוא רימ ןענעגעגאב יוזא .תורוד עלא ךרוד "וזא ,רימ ןענייז
 ,ןפראוועג קידנעטש ךיז ןעמ טאה םשה שודיק ףיוא .ןוילת םעד ,חצור םעד רימ
 פאק טימ ןיילא .אנוש םעד ןגעקטנא ןביוהעגפיוא טינ טנאה ןייק ןיילא רעבא
 רעזדנוא רעביא לאז אנוש רעקיטולב רעד זא ,ןזאלעג ןוא ,ביוטש ןיא
 ."ןטערט ףוג םענעגיובעג

 .ץושטסבלעז ןופ קנאדעג רעד ןעמערופסיוא ןביוהעגנא ךיז טאה טלאמעד
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 ,ןצישאב ךיז ןוא ענעשעק ןיא רעוועג ןטלאה ךיוא געמ דיי א זא ,קנאדעג רעד
 ןייז ,איבנ רעזדנוא ןעוועג טלאמעד זיא קילאיב .ןא ךיז טקור חצור רעד ןעוו

 גנוקריוו ןייז ןצאשוצפא רעווש זיא רעטציא .ביוטש ןיא ןלאפעג טינ זיא טראוו

 טייו טע טאהעג טלאמעד ןיוש ןבאה סאוו ,רוד ןיימ ןופ רעדניק יד ףיוא

 ,גנילירפ ןרעטיול א ןענעגעגאב ןזאלעג ךיז ,שרדמה"תיב ןטלא ןופ טנאפשעגקעווא
 .םערוטש-ןופצ א ןיא ןיירא לאמאטימ ןוא

 יד רעביא ןשטיוואנרעשט לאומש טימ "ריצאפש, רעקירעיורט רענעי

 קנאדעג ןיימ זיא טייצ א ףיוא סאד ,טקריוועג טאה טייקמערא רענליוו ןופ ןרעלעק

 ןיא ןביירש וצ ןוואורפ עטשרע עניימ .ןקאטש עטשרעביוא יד ןופ קעווא
 טעברא רעקידרעטייוו ןיימ ראפ באה ךיא סאוו ןדלעה יד ,םרָאפ רעשיטאמארד

 רימ וצ זיא םיטש רעייז .ףיט ןופ ןגיוצעג טנעה יד רימ וצ ןבאה ייז -- טכוזעג

 .ףיט רעד ןופ ץלא -- רעטכעלעג רעייז יצ ,ןייוועג רעייז .ףיט רעד ןופ ןעמוקעג
 .ףיט רעד ןופ -- רעטלע רעטקלעווראפ ןוא ,טנגוי עסאלב רעייז

 ךסא טימ טעמראקעג ראי םענעי ןיא ךימ טאה  ענליויזעמאמ יד

 .ןעק עמאמ עטקַָאצראפ א ראנ יוו ,טייקכעלטרעצ טימ ךיוא לאמוצ .קיטייווצראה

 -עגניירא ץעגרע ,סיואראפ טמארטשעג ןבאה עיליוו רעד ןופ ןרעסאוו יד

 ייב טירט עליטש עניימ טימ ןעגנאגעגמוא ןיב ךיא זא .ךייט ןאמעינ ןיא ןלאפ

 -- עיליוו יד יוו טקנופ זא ,טקנעבעג קראטש ךיז טאה ,עיליוו רעד ןופ סעגערב יד

 ,ןעמארטש עקיטסייג ענעי טימ ןסיגפיונוצ ךיז טפאשקנעב ענעגייא ןיימ לאז
 .ןטימעגסיוא לייוורעד ךימ ןוא ןסירעגפיוא ןבעל סאד ןבאה סאוו

 רעכיב ,קרָאיזוינ ,סנייא ךוב .תונורכז ,ןבעל ןופ גנַאג ץיא :ךוב ןופ)

 .(21--15 ,1948 ,אקיצ גאלראפ



 יקסניבוד המלש

 בונישיק תוערפב תימצעה הנגהה

 םיבורמ םיסומלוק ורבתשנ רבכ בונישיק תוערפב תימצעה הנגהה ינינעב

 הספדנו הרזח .24 'לג ,1928) "םלועה,ב המישר ךכ לע םסריפ הריק השמו

 ,(12-69 'מע ,1963 ,ביבא-לת ,ררוש .ח תכירעב ,"בונישיקב םורגופה, :ץבוקב

 תוטרפב הראית קילאיבש ,הפרחה תא בונישיק ידוהי לעמ לוגל שקיב הבש

 וטלמנ אלא ןנוגתהל וסינ אלו וננוגתה אל םידוהיש ,ונייה ,ולש המיאופב הבר

 ןאכ תנתינה ,הבושת יקסניבוד המלש םסריפ הריק תמישר םוסריפ רחאל .'וכו

 .ןינעה לכ לע רוא בור תערוזהו האולמב

 תיווטסיהה תמאה ןעמל

 (ד"כ ןוילג ?"םלועה,) "ןיהש ומכ םישעמה, :ורמאמב אב הריק השמ רמ

 ,1903 תנשב תוערפה ימיב המילכמה םתגהנה לע ,בונישיק ידוהי לע ןגהל
 תומ. ותמו ,םיפתרמל הפרחב וחרב תובנראו םינפשכש ,אדבועה תא שיחכהלו

 רישה בטימ,, -- "בורימנ אשמ,, קילאיב לש הניק -- רישה לע רמואו ;"םישפשפ
 השעמ רפסמו :םירובג תומ ותמ םיגרהנה יכ ,ךפיהל ,היאר איבמ אוהו ;"ובזכ

 רוחא תגסל וצלאנו ,םיערופה דגנ םמוקתהל וצרש ,וירבחו סלדירפ םייח הזיאב

 .ןילע ונייז ילכש ,אבצה ינפמ

 יכ ,םעפה זתאב ימע ינב יחא לע הבוח דמלל אלו תוכז דמלל אל ינאו

 .ררושמה ירבד יכ ,ינא םג היאר דעכ ,הפ דיגהל ילע תירוטסיהה תמאה ןעמל םא

 : םוהתה דע םיבקונה

 : םיאובחמה לכ לא ךיתאבהו ךל התעו

 ,םיאוצ תומוקמ ראשו ,םיריזח תואלכמ ,תוארחמ יתב

 םיאבחתמ ויה הפיא ךיניעב תיארו
 ,םיבכמה לש םהינב ינבו ךמע ינב ךיחא
 ,"םישודק,ה ערזו "םימחרה בא,בש תויראה ינינ
 ,םישלש םישלשו דחא רוחב שפנ םירשע
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 ...םיברב ימש ושדקיו םלועב ידובכ ולדגיו
 ,ואבחה םישפשפדאבחמו וסנ םירבכע"תסונמ

 ,ואצמנ רשאב םש םיבלכ"תומ ותומיו

 טילפה ןבה אציו -- רקובל רחמו

 ...סאמנו לאוגמ ,ויבא רגפ םש אצמו

 טילת המלו ,םדא"ןב ךבת המלו

 !סמהו םינש קורח -- ! ךפכב ךינפ תא

 םא יכ ,הצילמו לשמ אל ,אוה ןוימד אל וז הדירחמו המויא הנומת

 יכ ,"ובזכ -- רישה בטימ, םניא וללה םיארונה םירבדה לכ .תירזכא תואיצמ
 .שיא יפלא תורשע לש שממ תודבוע ,יהש םישעמ ,םתיוהכ םירבד םא

 .ללכה לע טרפה ןמ היאר םיאיבמ ןיא ,םשפנ לע דומעל ורמא םידיחי הליא םאו

 ,תפומלו תואל הריק רמ איבה ותומש ,ופוג סלדירפ םייח ץרענה "רובג,ה םגו
 דגנ וממוקתת לא ,וניחא, :להקהל ,ומצעב הריק רמ ירבד יפל ,ארק אלה

 םכרוי רשאכ ושע .ושארב ומד םב עגונה לכו ,םנימי לע דמוע אבצה ,םיעשרה

 ,ואר .די תמרה ילב ךא ,("םיאוצה תומוקמב אבחה,ל ,רמולכ) ,םכתניבמ חור
 ."םכיתרהזה

 ."םיעשרב ורגתת לא, :רמאנש ומכ לכה

 בוט רתוי ןכלו !רבדב הנכס התיה יכ !הריק רמ ןל עמשמ אק "אמו

 לכב אבחתהל, חונ רתוי ?"םיכומ םידבע, תויהל בוט רתוי ?"די תמרה ילב.

 הזה ןובלעה םע רשפתהל לוכי היה אל ררושמה ךא -- ?"םיאוצה םיאובחמה
 .םימשל דע ותעוש לעתו ,ירא תגאש גאשיו

 תואלכמ ,תוארחמ יתב,ב קר אל תמאב יכ ,ררושמה העט דחא רבדב קר

 םיראופמה ןולמה יתבב םג ךא ,וניחא ואבחתה "םיאוצ תומוקמ ראשו םיריזח

 תיבב םכדבע ינאו ,"ןודנול, ןולמה תיבב אבחתה ,לשמל ,הריק רמ .םירדהנהו

 "םתרובג,, ןפוא תא וארה ונומכ "הילעה ינב,מ םיבר םיברו ,"הירצייווש,, ןולמה

 ,הנימ אקפנ ןיא ןודינה ןינעה יבגל יכ ,ימותל בשוח ינא ךא .הכב הזו הכב הז

 ..."םיבכמה לש םהינב ינב. ואבחתה הפיאו היא

 -תסונמ,ש ,וריע ינב לע הריק רמ לש הירוגינסהל דוסי לכ ןיא םא ךא

 לע ולש הירוגיטקב דאמ אוה קידצ -- "ואבחה םישפשפ"אבחמו וסנ םירבכע

 "תיראצ,ה הלשממה יכ ,הכלה קספו ,דאמ הנושמו רז רבד עידוהש ,"םלועה, לעב
 התעש, יפל ,הזה םדה תא וכפש אל הידי יכ ,יבונישיקה םורגופה ןוועמ היקנ
 ."ירמגל יממע היה םורגופה יכ ,הלגתנ

 דוגינ םידגנתמה ,הלאה םיהומתה םירבדה עמשל דאמ ונלהבנ הפ ונלוכ
 הוולפ לא ותכל לע לצרה תא קידצהל ידכב יכו .לכל היולגה תמאהל רומג
 ? הירוטסיהה תא סרסלו םקעל םיכירצ ,ררוצה
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 ירבד לע "םלועה, תכרעמ הריעה ,הז הנושמו רז רבדל סויפ ןיעכ ,הנהו
 םינויכראה ןמ הלגתנש ,שדחה רמוחה דוסי לע תאז ונבתכ, :הריק רמ

 ךמס-ןבל ותוא םיבשוח ונאש ,ץ"כ ןויצנב לש ורמאמ דוסי לעו ,גרוברטפב

 ."ונלוכ לע דחא םכש הז עוצקמב

 ,אוהש ימ לש תודע םושל ללכ םיכירצ ונניא ,היאר ידע ,הפ ונחנא

 תובישח תתל ידכ םא ךא .ץ"כ ןויצנבכ "הז עוצקמב לודג ךמסיןב,ל וליפא

 ונל שי הנה ,אתלמ אילת "םיטנמוקוד,ב םאו ,"גרוברטפב םינוויכרא, הזיאל

 ןויצנבמ וליפא לודג רתוי דוע "אכמס"רב, לש ,בושח דאמ דחא "טנמוקוד, דוע

 תא יכ ,שרופמ חיכוהש ,"המוד,ב ףוסורוא ךיסנה לש ומואנ :אוהו ,ומצע ץ"כ

 ,גרוברטפב היצילופה לש טנמטרפדהב ,עודיה הפרותה םוקמב ורדסו וניכה םורגופה
 וצופנו וחלשנ םשמו ,םוקמה ינוטלשל תיאשח-הלגמב הערה האצי םשמו

 ךיסנהו .טנמטרפדה לש וסופד תיבב וספדנש ,התסה לש םיראלפמזכא יפלא

 ,ןיחופאל לש וסיג היה יכ ,םיעלקה ןמ םינפל השענש המ עדי יאדוב ףוסורוא

 .אוהה טנמטרפדה לש רוטקרידה היה םורגופה ןמזבש

 "םלועה, לעבש ,"תורשכ,ה-תדועת דאמ ונלוכ הפ ונתוא הביאכה כ"עו

 קומנב םג וירבד תא ראב אוה ,םנמא .יבונישיקה םורגופה רבדב הוולפל ןתנ

 ינפמ ,םידוהיב םימורגופב ץופחל ולכי אל היסורב תונוטלשה יכ ,ינויגה
 .תימלועה להקה תעד הדגנ םמוקיו ,ל"וחב היסורל קיזי הזה רבדהש ,ועדיש

 אירבה לכשה פ"ע .איריא אל אה םושמ יאו ,ךכ לכ הקזח הניא וז היאר םג ךא

 .לכשה לע דימת תרבוג "תועשר,ה ךא :ךכ תויהל יואר היה תמאב רשיה ןויגההו

 ...חיכות העודי הנידמו

 : הז ןינעב תחא הדוזיפא רפסאו הבה ףוסבלו

 ותא יתכלה ,םורגופה לע רמוח ףוסאל ,ג"סרת ץיקב ,קילאיב הנה אובב
 ונל רפיסש ,ןקז ידוהי לש ותיבל ונסנכנו ,ריעה יתכריב תובוחרה דחאל םעפ
 ."םתכאלמ,ב לחהל וצפחו ,םיערופ לש הלודג הרובח ילא האב :הז ערואמ

 בג לע וז ידי תא יתבלש ךא ,םהל יתננחתה אלו יתקעצ אלו יתיכב אל יכנאו

 ילבמ ,תרדוחו הדח הריקסב ,םיחצורה יניעב רשי יתטבהו ,יבל דגנל וז
 :ינלאשו ,הז לע דאמ אלפתה ,הרובחה שאר ,םיערופה דחא .הגה ףא איצוהל

 "?חככ ילע טיבמ התא המ, --

 : ויתינעו
 "? םלועמ הער ךל יתישעה !ינתעדיה. --

 : ןעדו

 ."ךיתעדי אל .אל, --

 :ול יתרמאו
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 ךל יתישע אל ינאו ,ינתעדי אל התא יכ .ךילע טיבמ ינא הז ליבשבו --
 "?ינגרהל ץפח התא הז עודמי ;ידועמ הער לכ

 :רמאיו ,יל קשנו יראוצ לע לפנ דימ

 ; םכגרהל ונילע הדקפ היצילופה !הזב םימשא ונחנא יכו !יריקי, --
 "? המ ונחנאו

 : הרובחהל ארקיו
 ."הפמ הכלנ ,הזה שיאב ועגת לא. --

 .וכליו

 ,ץ"כ ןויצנב ,"ךמס-ןב,הו ,"גרוברטפב וויכראה,ב ונניא הז "טנמוקוד,
 ...תובישח וזיא ול םג שי יכ ינמוד ךא ;ונממ עדוי וניאו והאר אל

 יקסניבוד המלש
 [1928] ינוי 18 ,בונישיק

 (10.8.1928) 32 'לג ,1928 "םלועה,



 סוטיימ והילא

 -= % אָחְסַפַה שִּדקְתַהְּב
. 

 .תֶרָקַּב ףְלֶהָנ חסָּפ לש ןורחַא
 ,םיִדּוהְי ןֶגַּב ולָּיְט גם גְנַפְּב

 ,תֶרָהז תיטָשַה ןיִּב ןֶסיִנ-תַמס

 ,םיִדָלָיְקּוחְס ,םיִרּקְנַא לָש ץויצ
 ,שּדְקְתַה אָחְסַפַה ןיִלְפּו'צ תֶיְסְנְכִּב

 .שָאָהִיִרּואָמ ןיִּב דק] עַרָּב םֶצָה

 ,ּוטָהְלְתַה םִיִמָש םויַה תוטְנֶּכ

 ,םֶרֶּב ּופְצּוה תונולַחַה תושמָש

 וטָשָּפ םיִלְלְצ םיִתָּב יִניֶז לַפַמ

 .םֶדָא תועיִסֶּפ סָהָּב ּודְּכְלַנְ
 ,שְּקְתַה אָחְסַפַה ןילְפּו'צ תֶיְסְנְבִּב

 ,שָאָה-יִרּואְמ ןיִּב םֶּצֶה לַלַפְתִי

 ,ּולָצְלַטְצַה עַתָפְל םיִנימְצַּפ
 ,םיִצְקָש לָשֶמ ,תולוק ּוצְצּורְתַה

 ,ּולָהְקַנ ּהָרוּבט לֶא ריִצֶה תוצְקִמ

 ..םיִצְר תּונָּתְּכ םֶדאָּב םיִצְקֶש

 ,שּדְקְתֶה אָחְסַּפַה ןילְפּו'צ תֶיְסְנְִּב
 .שָאָהְ-יִרּואָמ ןיִּב קש ּובָלְצ םֶצָה
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 ,ּוטְלְמְג םיִדּוהְיַה תורָצַמִל
 ,םיִדְלָיַה םָע םיִרקְנַא ּופָצְו

 ,ּוטָצ תֶנָסַהדיִלְּכ סָע םיִצְקֶשַה ףא
 ..,םיִּתָּב לַעְו םיִשָנִא לע ּוטְשֶפ

 ,שּדַקְתַה אָמְסַּפַה ןילְפו'צ תּוְסנְבִּב

 .שָאָה-יִרּואְמ ןיַּב דק] עֶבָּכ פֶצֶה

 ּולָפְנ םיִלָלָמ הָלְיַלַה אוב םֶע

 ,תוצונ ּוטֶשקְתֶה זָא תוחךופ תוטש

 .ּולָהְצ םיִנּומָה .ּועיִרַה סיִנומַהְנ

 ...חוצּוח יִכְּב ףות ּואָסְנ הֶזִּבַה תֶא

 ,שָּדְקְתַה אָחְסַפַה ןילְפּו'צ תיְסנְכִּ

 .שָאָהיִרואְמ ןיִּב קשְנ ובָלצ םֶצֶה

 ּוסָסורַתֶהָס ,תוצוח ּוכְּב ןֶכֶט

 ,רֶקָי לֶכְו שיִבָּג ,תיִכּוכְז יסיסְ
 ּוסָסְרִנ רָשָא םיִנָבִאָה יכָּב
 ...רֶזְבַא תַחְבָטְמ םמָו סמ

 ,שְּקְתַה אָחְסַּפַה ןילְפּו'צ תֶיְסְנֶבִּב

 .שָאָהְיִרּואְמ ןיַּב דק] עַרָּכ ֶצָה

 ,אָלָּפל הָּפַצ םֶצָה יִּכ הֶז ליִלְּב
 ,תּורָנ קיִלְדַה ,ַעַבָּכ הָאְרִייִּתְבּב

 הָלֶאָה תַומָדַאָה תּונָתְכַה
 ...תורּודמַה וקיִלְדַה בקָפיד תיִבְּב

 ,שִּדַקְתַה אָחְסַפַה ןילְפו'צ תֶיְסְנִּב

 .שָאָהְיִרואָמ ןיִּב םֶצָה לַלַפְתִנ
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 .הֶלָיַלַה תּוצָחַּב בֶכּוּכ ּהָנֶנְסְכי

 .גְגוח-לָהיצ .םֶק ַעלְּכִמ םֶצָהְו

 הֶלְצַמְלִמ ,ץֶלְפִנ ,לָּפֶנ אל הֶז בֶכּּ

 ...קקושַה הָז ןומָה :זיִזָמַהְל
 ,שּדַקְתַה אָחְסַּפַה ןיִלְפו'צ תִיְסְנְכִּ

 ,שַאָהיִרּואָמ ןיִּב קַשְנ ּובְלְצ סָצָה

 .םָרּוז רוא -- ןֶפחַמ ,ודָד תוּנַדְלַמ

 ,טוח ףֶשהַּב ףשְמַנ תורָּגִמּו

 .םָצור ןיִּכְס עקְתַנ םֶשֶו הפו

 - .טּוחַָש תיצּוהַּב חַסָּפ לָש ןּורַחַאְו

 ,שִּדְקְתַה אָחְסַפַה בוניִשיִקְּב דו
 .שָאָה-יִרּואַמ ןיִּב ,ג-סְרִּת תַנְטַּב

 ה"שת
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 אָּבַא לָש תיקורָשמַה

 ו שָקֶּנַּב םּותָח ואְרּמ המ .ג"סְרִּת תַנָק לֶס ביִבָאָה

 ,דֶלָחַב יִתּודָלַי עּוסְּפ םֶצ הָמיִאָה וז הָנושאר

 .חּורדיִפְנָּכ לַצ אָב וָא ןֶסיִנ ...יסָי לָכ יִנְתּוְש

 ,חַלְּב לש ףַכְּב קיִזָבַה תּויִלְגְס לֶש תּוחיִר ריִואָב
 -- ,רַהז לָש תּומיִצְנַבִּו ףיִטְל םחְּב ףיִצַה םֶלוַעָה

 ףַסָּכ לָש םיִנוז ּולָצְלִצְינ .הָדָש תּוקְרִי לַהְצִַּ
 וטָשְקְתַה הָו םֶתְצְנָּב .תּונְליִאָה יִפָנצ ןיּב
 .ץֶרָאָהְו שָמָשַה תולּולְּכ .לָבָּתַב אָלּוליִה וז
 ,הָטַמְל רֶהָה יִנרְדְּמִמ םיִמְרז םיִגָלְפ םיִנָרְו

 .אָטְּב תַדיִפְר ל5 לַעְו ,גְלָשַה לָּב רֶבְּכ סַמְנ יִּכ

 .תֶרָקַה תוצוח תוכְרְַמ לצ םיִדּוהָי ּוכְלָה תיִגיִנַמ

 .תַחְנְו םחָו רואָּב םֶשְּפַנ ןָשְר אוה הַסָּפַה-גַה

 ,םידָי-בַחְר ,יִשאְר בּוחְר ,רְּדְנסְּכְלַא לָש ובוחְרּב

 ,תֶרָאְפְּת-תּויּונָחנ רֶבָלּּבַהְו ריִפָה-ןִג םג םֶש

 ,גְנַָב ּולָּיַט תּוּכְרַא סֶש ףטְו םיִשָנ ,םיִשֶנַא
 ,תַחָטיּב .הָלק ,הָרְּפְצַב הָּמֶש ּולֶאְו הֶנַה ולא

 .שָמָשַּב םיִמְּמַסְתִמ ,םיִבְקּוי םיִלָסְפס לע םינקְזו
 ,תֶדְרּוי ריִצָה ילע הָחְנִמִִתַפְש הפ ןיִבּו הפ ןיַּב

 רַעּגַה קָבְו .ּהָלַפְתְדתיִבָל םיִשְרּפ םיִדְרָמַה םיִדּוהָיַה
 ,תַצְדַה-תּוחיִדְבְבּי קוחְצִּב ,םּוזְפְּב דוע לָּיַטְמ

 ,ּותיִצָה תושְמֶשַה תֶא םיִנרְחַאָה תוהַגְנַהָש סַצ

 - -- -- תַהַּפִמ ּוכָשַמְתַהְו ודְרָי תּונְליִאָמ םיִלְלְדו
 :עַתָפְל הָאְרִידיִפָּב לָּבִמ ולְצְלְַּצַה םינומעפ
 .תָשָבּול הָדְרַמ תֶרַקַה ...אָּבּו שָמֶשַמְמ אָחְספ
 ּולְלַה זיִלְּפַה-יִמּּבְמִּב וטּועָי תיִעָר יִרָטַבְמִּ
 חַתָּפ לֶכְּב םָה םיִקְפַּדִמּו תּונָליִאָה יִּדַּב לצ
 ,ַעּודָי-אל לָש תואְריִמְּב הָמֶשְּנַה לע םיִתָחּונ
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 ,םִיָתְניִּב ןַה םַג תּוצְצּורְתַמ .תולק ,תונַטְק תּולָצְמּ

 :םָלופ ריִּוַאָה תֶבָּתַמַה לוק ,ליִלְצִלַצ ףדור ליִלָצ

 ;סִיַפְְכ הָתְשֶצ הָצומְש יִּכ ,דפצ ּושיִחָה םיִדּוהִי

 ,רָמַּפַה סָּצְל אָשָי ּורָבְּד ןיִלפּו'צ לָש אָּתְקיִנְכיִבְּב
 ,ּולָקָקִנ *הָבְקְסּומ, הֶאָבְסִּמִמ ,בֶרָו םּוצָצ םֶצָחְ
 ,ןיִנירְּפ לש ויָריִכְש םָה ,םיִּפַצק ,םיִחְמופְל דָצומד תיִּב

 ,לֶּבּור שיא לָכָל קיִנָאָהְש .ןיטקךסק לש ןַלְּבְקַה
 (*,"תוקְטַגּור,ָה לֶש ףּוסֶפסאל ּךרָש תְּדַּכ הָיִתְשּ
 שָדהַה ,תומָצְצ-ְקיִחְק ןבָשּורֶק ***ְץֶּבַרְסֶביִּב רָשַאְנ
 ,לַפָרָה ףיִטְנִמ תופלַל .ּוניִלֶצ תוּבַד לילָעמ

 .ַעלָי וַעְרָי םיִדּוהָּיַה -- חַבָטַל תיִּבְמּופ אָרּוקְו

 :וָמְר ובָנִמ זָא זַמְרִנ אָבְּצַל יִּכ הֶרָבְסּו
 ,ּונָחַטָב הָרָטְקִמַּב הָמ-םּושְמ ּףַא ...בֶרָצְתַהְל אל
 :םָיַלְגַב ּויָה רֶבְּדִל יּכ .ןיִמָאָה דָחּויְמַב אָּבַא
 ...עַברָהְִ-ַשִמ לָּבְק ןַה ךְרצַה תצְשְל תיקּורשמ

 ,תֶרַקַה תוצוח םיִעְסּוש-םיִעָקּוּב *אָר-ְרּוה , תולוק םאָתַפּו

 ,ּוהָּצְר תֶא שיא םיִפְחוּד ,םיִצְר הָלֶהְרְּב םיִדּוהְיַה

 :םיִרְּב לע דָּיִמ םיִפָגִמַה .םיִרְצֶשַל םיִקָחְדְנ
 .רעש לָש ןורֶמְק םיִנָּפְל הָצּורְמַב יִנְרְרּוג אָּבַא

 .דַחָּפַה ץחול ,ףַפול יִּבל .הֶזיִרֶז דָיְּב רֶגְסַַּה
 :הָצּוחַה ןַכ יִפ לע ףַא ףיקשַא טֶסְשַפ-ךִרַח דצְּב א
 ,םיָמ-ְץֶרָפְּכ בּוחְרֶה םיִפָחּוס תוקָמְצְּב תונומָה

 ,וקשי תּולּודָּג םיִנָבִא םָע םיִּנטְק "םיִצָקֶשק, סֶהיִנְפִל

 ,תֶלָדָו ןולמ .סֶנָּפ לָכְּב ודי םיִאְרֶּפ-תַמַחַב
 ; תֶשֶאְונ הָצְמִּד - ןָחיִסיִסְרּו תויִנּוגְזַה תּוצְפנְתִמ

 ,חַצְרתַנָאְּפִמ םיִמָדַאָה ,תיִרּולָבִדיִעּורְּפ ,םיִלָרָצ

 .ריעה-ירברפ -- תוקטגור (*

 .ןבְשורק .פ ,םידוהיה ררוצ ךרעש ,ימשיטנא ןותע -- "ץברסב (י*
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 ,סֶרָהיִלְּכ לָכְו תּימָדְרְקְו לֶנְרַּב-תּוסְנולְּכ םֶהיִדיִּב
 .ףֶרָטְל ףַאְקִּפ םֶשֶפַנ יִּכ ּולֶא ץחשיִנְּב םיִנָאוש

 ְּךֶרָּדַּב סֶהָל שַגְּפַנ לָּכ לע ,םיִפְפיִנֶמ םֶהיִלָּכ תֶא
 ַחָמיצ לַעְו םָמּוד לע םַעַוְּב םֶתוא םיִתיִחְנַמ

 ,חָנוצ דָיִמ ןושאר ןֶּבְרַק ...ידּוהיַה עלְקִנ דצ

 ,תֶלְּלְגַב יָצָנֶפּתַנ הָלּודְג הָפְפּוע ןָבָא
 ..תֶכְרְדְּמַה לצ דָחֶא דוע] ,ותקרַמ תַתוש םֶּד

 ,רַעְשַהַמ ונאָצֶי תונּומָהַה ּומְלְמָנָשְכִל

 ;ּונְצַר הָתָיַּבַה טַלַמְל ּונָשְפַנ םיִדּוהָּיַה לָּכ םַעְו
 ּונָתְנּוכְש תֶא םַחּוּתַה רֶטָּגַה דע ּונָפַּגַה יִּכ

 .ּולְלַה תּותְקְּבַהָט יִּפ לע ףַא ,ּונְמַשְנ הָחְוְרל
 .דַחָּפִמ תּופְפּוטְצְמְכ יל ּואָרְנ ,תִגַּג-תּולְפֶשֶמ

 .ּולָהְקֶנ בּוחְרֶּב םיִנָבְשַה .ּינָתיִּב ןאְכְּב .םֶרְּב

 ,תֶקָּפֶאְמ םֶש הָיְכְּב 1 הָיְהִי המ .ַחּור לָּכ הָרָעְסִ
 ,חַתֶּפַּב תַויָהְבְמ םיִשְנ ,ויָדָי רָכּוּפ ּוהָשיִמ

 ."תַצַלְּצ. שֶריָה יִזַא ףיקפ ליקָּב אָטְנ ּרָבְּד לָהְקַל
 רַעְגַמ הָיֶה לָּבְרוסְמּו לֶגְלַגְס :ומְלֶה יּונָּכ

 ,(ּוקיִּבְדֶה ומָשַל יּונְכ אלָש שיא ּונָתְניִכְשַּב ןיִא)

 תֶסְנְּכַהדתיִבְּב םיִשְּפַּכִּמַה שאל ,(*דופ הָנמָש -- ולָקֶשִמ

 ,ןייַהְסַטְּפ דיל דַמֶצ תַָפְּב ,הֶרּוּת-תַזְמֶסְּב

 ,"רֶדיִּב, לֶסּוי'ּבְר ,יאַּבְגַה אּוה ,ויָבָא בַדְנָש

 - .לָתַפ עָזָעְַמ לבג ,לֶזְרַּבדיִליִא - ויָתעּורְז

 .ּונְרְּבְרִפ לָש "םיִצָקֶש,ַה לָּב תַמיִא הָיָה ףָכיִפְל

 ז םִיִדְיְ-קּובַחְּב ןאָּב דמַצַּנ המ, :ולָשֶמ שֶריִה אָשנ
 .ָחיִרְּב לצ ןַרְגְסִנְו תורּוגְממב איִּבְחִנ םיִשֶנַה
 רָשָּנַמ שארְּב תויַחַה יִנָּפ םּצַקֶנ ונָחְנַאְו

 .וליק 120 ךרעב (*
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 .רקַרְבו סֶנלְכַּב ,ןֶבָאְו ץִצְּב :דָיַב אָּבַה לֶכְּב
 ,םַעָפ-םֶלהְבּו תּומּודְרקְּב ,תּיפָרְנַמְבּו םיִלּוציִּב

 ."!קֶסּגַּב ןֶכְסְמַה והיִרָה הָנָּכ ץומק ףורְגָא ףא
 ;ּוסיִנְכָה תורָצָחְל םיִשְנ .ויִרָבְד ואָרִנ לָהְקַל

 ,םיט ;ָָּמַהדסיִכְּב ןַמָּס תיִקורֶשַמַה תֶא אָמַא

 .ֶּתְבַט תֶאְו אָמַא תַא ,םיִדָלְיַה .ּונָתַאְו
 : תִיָבַה גַג לָש הָיְלְצִל ןוזָפַחָב הָלָצָה
 .םלוש ןַּב םָנ יִתואָש ,יִתְנַגְר םֶנְמָא יִכנָא
 .יִּתְפַפּינ יִדָיְּב רֶבָּכ זול לק הָטַמ יִנָאְנ

 ;ּונָבַכָש גְגַה-תֶיְלַפַּב טיִלָלְצ ןיַּב הָלְיַלַה לָּכ

 ,יניִלּצ הָתְלְתַּנְס הָמָמְַּה זָא הָתָיָה הָמָיַא
 .קַחַרָּב םיִדָה-יִמּומָצַמ הָצְרְקִנ עַגְר יִָּמ

 ,תֶזָמ-תַמיִאָמ רָפְרַפ ,דָיַּב רּוּפָצ ּומְּכ -- בַלַהְ
 ,.חנק לָש הָנַצ ךתִמ ומְּכ ,םיָּנֶש לּוקְּב תושקונו
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 .עַתָסְל ּהָרְוָמ הָכְשַחּה

 .צקיב רוא-וק הָאְרִנ יִּכ דע .טֶשְמ-טֶצִמ הֶניִמְנו

 .הָשֶלֶחָנ הָצֶמְק הָקָפּומַה םַּג ַעיִצְפִמַה רםשַה סע

 - .9018 םיִּבְלְשַב אָבַא .הָטַמְלִמ קרח סֶלְסַה

 ,הָלְיַלַה ןאָּכ טקֶשְּב ףלָח | הָרוסָּב ויִפָבּו אָּב
 .ינָּדְתִּפ לַפְנ םֶהיִלָפ ּונָרֶּכְרַפ לָש םיִּייִגַה

 - 1צָדְ" יִמ םּולְּכ ,ריִעָהיִלָפַמְּב םיקּוסָע םָה יא

 -- .רקב לָק תַפ שָי םועָטְל הֶּתַפ םיִנָפ לָּכ לע א

 .םָתּור הָּת םֶע םּוקְמּוק ויָלָס .שֶגַמ םָאְל שגִיַו

 .תַחָלַצ בג לע תוצַמ םַגְו ,רֶכְסְיִניִסְפ םיִלְסְסַּב

 :יִתְלַּכַּפְסַה זָא יִתְנַּפִמ הָצֶָש ּהָתוא ויָנָסְּב
 הֶלְּיִלְדיִדּודְּנִמ םיִפָיִעַו ויִנָּפ ּויָה םיִרּוכָפ

 ;ּונָשָקואְל יִדְּכ ,וליִפַא ףיִמ יִּכ םָא ,םיִחּותְמּו

 .םֶסאָל ּסיִנָכָהְו קלס םֶלְּסַחְ] ,רַהַמ דב
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 ,ַחְרְּדְנִמ רקּפ םָע הָרוש הָחְיָה רָשַא הָמֶמְּדַה

 .הָציִּגְרֶה יִשְפַנ תֶא .אָּבַא לָש יתָצֶפּוה םֶצ

 :יִּתְצַצַה זָא הָצּוחַה לָּנְלִגְצָה בֶנְשָאָה ֶּרָּד
 .תֶרָהְיז תּוקְרִיְּב ּונָלָש רֶהָה קירה יִנָפְל

 תֶלָלּותְשִּמַה יִתּודָלַי םָש .רֶהָת-הָקְביִנְקֶשיִרָה
 .הֶאיִרְמָה קַסְרַה םָשַמי .הָמיִמְצַה רּואָה-יִפְנִּכ תֶא
 ו ונָתיִב יִרוחַאְמ ,ויִנְּּבִּג לַע תֶפָּכ םָמוד הַמ

 : הָּגְנְתִמ םֶש הָאְרִיַה תיִּב זַּפִּכ לַצָש בֶלְצַה קב

 דַחַפַהדתַּנַפ הָיָה ,גְלְפֶמ םיִנָשְּב הָז הָאְרַיתיַּב
 .ַוקְת הָיָה קיתצ ןיִסְלְפ-תיִבָּב ,םיִדָלְיַה .ּונְל
 ,םַזַפ ףַא יִדּוהָי רעַנ לש ולְנַר ךֶדִת אל הָמֶש
 ןֶבָאָה-תובְצמ םיִרָקוד םיֶטּוש םיִבָשָצ ןיִּב תטֶלַּפְתִמ

 ,םּושְל ליִלַּב םיִתַמ יאַּדנ ּואָצַי םֶחַמ ,םיִרָבְק לש

 ואבי ,םיִרְקְִּנִמ סֶָש -- !ןומָה -- םיִבָלְצ ,םיִבְלְצּ
 ,שֶרְקַהדיִשיִמְשִּת םַע .גַתָּב םיִשָּמַש םָּ םיִרְמְכְ

 .תֶרְקְל הָכּולָהּפַה דִרַת םָשִמ ,םֶּמַצ בר םַצְו

 רַפַַּה ימּו !הָמיִא ..,םיִמָּבְמַבְמ םיִנָיִמָצּפַהְ

 ועַתָפְל ַּדָּגְל דפ לַטֶלֶט ורּודּכ םָא ,בָרְקיָש
 ;ּונְלֶָש ןָשונ סֶלּוע-תיִּב םָג הָמיח-ףקִמ ךּומְס סֶשְו

 ַחיִרְצַה-,ומפפ אָרְקָי יִּכ ,ּוניִתִמ םֶש ועוזי הַמ

 ,תֶשְנֶל דַרְחָי בֶבַלַה הָּמָש סג .! הָאְרִיַה-תיִּב לָק

 ,תָבָבּוח םוקֶּמַה זֶא הָמ"םישָמ אָּפְבַסֶש יִפ-לַעְַא

 תֶדָדּמ םיִרָבְקַה .אָּמִא םָע םֶשֶל אובְּת לּולֶאְבּו

 ,תֶלְלַּפְתִמו הָכּוב הָּבְרַה ,הָּתְשַּפיִליִתְפִּב
 ,תקְרּוז םיִמּוש םיִנָפְל ,ריִקַה ףיִקַּפ ּהָתאָצְבּו

 ,גָנדַה- תּורָנְל ּהָל ושְמַשְי ּולְלַה םיִליִתְפּו

 ...וקֶלְרָי רּופְּכְ"םויֶּב ,םיִלּודְג הָמָשְנ-תִירָנ םָה

 דָנָנִמ רָהָפְו - ּוהָלַאָּב םיִרָבְדִּב יִּפְנַלְפַה המ
 .תֶלָבְתּו קֶרָי תּוזיִלְפַּב בָלַה תַצָּכ ףשומ הפ

 ,חַמֶצ לָּכ לּודָּג עַמְשְנ דע ,טקֶשַה יאַּדְנ קמְצ םֶש
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 ,םִיַדָי לָטַּב לּוטְנלו אָטְּבַּב הָּתַצ בָּכְשְל םָש

 ,שָמָשַה קשת יִיְחְל תַצ קסשַּב ןִנּבְתַהְלו
 והֶמְלַש .קַלְס סֶלְסַה סַבְּב ...יאובָי אל הָמֶש

 .לָתַּפַל ריִזֶחִי סָלֶּסַה .אָפַאְל אָרְקַאְו הָבָה
 .םֶמְּדַב עַלְבִנ יִלק ףַא .חַתָפַל בֶרָק יִכָָא
 ;ַעיִּגְפַמּב יִנְתְקִתְחַמ .הָמיִנְפ יִנַּפְכַשומ אָמַא

 .דָלָי לש תּונָצ הָבְבִּת רֶמ וב .ץֶפַא יִכָּב לש הָיְִנִּב
 -- - - טָּבְל הָמיַא-תיִמָמָש יִרּוק ןיִּבְש .םֶדָא ןוּבְלָצְו
 תִיַּבְל ביִצָה םֶלָּסַה תֶא בוש .תַצָה הָכְרֶא אל

 ,ַיִּנָה יִיָבַּב ויִנְזָאָל סּולָּכ .דריל אָרְקְו אָּבַא
 ,ם:ט ןיא גַּגַהדתַיְלַפַּב ונצְבַרְל יִּכ הֶאְר

 זּוריִזחָה ןּוחְטְּבַה ושְפַנְל רקַּבַה-ראְו טקְֶשַה וא

 ,אָּבַא לָש יּתֶלַּד לַע יִמאָצָי בּוחְרֶה לָש רַעָשַהַמ

 .תֶקשַה דָיְל הָיָה חֶנֶמ ,סֶקְסִמ הָטַמ יִרָיְבּו

 ,תֶרָמְשִּמַה לע םיִדְמַּע סֶהיִלְכִּב וניִנָבְש בּותְרֶרּ

 ,רָשֶנַה לע *תַכַלְּ , שֶריֶה בָצִנ ןּועָש ףרָא לּוצָי לצ

 "ו ָתאָצָי םיִלְפּושַה בָנְַל םּולְּכ ,ןושְמְש, ;ךַחַנְמי

 .סֶרָּבַה הָסְּכְרַפְמִי .זיִלְּפ לָש ןוּבְמורֶט - ילוקו

 תָרָפּוּב יִתָמָח םָא .ביִשָמ אלו יִנַא קַּפַאְתִמ
 .תֶשְרּוּד הָקיִתְש הָצָשַה יִּכ .הָזָכ ןוּבְלָפ לצ

 ,ַּורָפ רֶצְש ,בָהְלְשִמ ,עַמָמ אָּב רּוחָב הָצּורְמִּב
 .ַעּוקָת ורוגחּב ןֶזְרִגְו .אוה בָּצקַה םנ

 ,תֶרָאְמַמ תּולָּב ןַּכְקִמ םוקָמ ,"תיּתַּפְקַאָה . בוחְרִמ אָב

 :תֶלָלהְמ םֶע-תַרּובְנ הָחְמָצ הָצֶב ךותִמ א
 "תּוקְניִרָטק ,ָּב םיִנָגיִַה ףא .םיָּבַסְו םיִבְּצק
 תֶסְנְכַהְיִּתָּב לע יִּכ ,םֶש תֶוָמיִלְּכ לֶכְב ודָמַי

 .חַצְרתַמְקִָבי סֶרְּב ןַגָהְל םַה םיָטְזמ
 "!ּונּיּכְה .בְרְק הָנְחַמַה. :אָרק קוחְרִמ

 אָיְנאָו לש ץֶסְרָמל רב הָאְר יִכ אוה ףיסומ דוע
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 .הָרָהֶה ןוזָפַחְב ּורַהְנִי "םיִט;ָןיִלָטְניִא, תונומה
 -- איִּבְגַא רֶהֶה לומ יִניָצ :ויָרָבַמ לֶא רָזּוחְ

 - - - הָטַמְל םיפוצ תּונּומָהַכ יִרֶה ריִחְקֶה !םיִהְלֶא

 ,קֶסָרָּב תּואָּב תוחיִרְצ ,םאְָתַפ הָצְסֶש הָמְמְּדַה
 ,ּוניִניִּב תּוצְצורְתֶהַה זָא הָיָה הָלְק הָּצְֶשֶל

 וניִתורוש תֶא רַָהַמ ביִצָה "דקַפְסַה. שךיה א

 .הָתָיַּבַה ּוחְלֶש יִתַוא ףַא .ּונְדַמְצ בֶרָקַל םיִכּורְרִו

 ,םִיַסְנְכִּמַה סיִכְּבְש תיִקּורָקַמַּב רַּכְזִנ זָא אָּפַא
 ,לַָּנַה זַפֶטַב הָלְבִג רֶשַא 'רַצַמ לֶא זר
 עַתָפְל םאָתָּפ הָחְלָּפ הָקיִרְש ...סָּפְט הָהּובְג הֶרַדָג לצ

 ,ָהיֶלּוסְלְסְּב הָאְרּונְו הָריִּדַא א .ריִואָה
 םפַה ּהָּב ףַא .הָרְוַצ תַאיִרְק סִצ ּהָב הָרָהְזַא
 - - 7 וחירָי תורְפוש לש

 :אָלֶּפַה שַחַרְתַה ןאָכ הָגַהְ
 ,תָטֶהּול שָאְב וניִ ,ףָפּונ ונְזְרגְו אָּב חנ

 ,אָקְסאָו תֶא .ּוחְרְּב סֶלָּכ ,ּוטְלְמָנ ,שְריֶה.. :זיִרְכַמּו

 ּונְלַפַח הָז הָקְסאָו חתֶא ,יִנָפּוצַה .ָּךְלֶה סָשארְּבָש
 ּונְצִצְק תוציִצְק םֶהָמ ,םיִרָּבְכְַכ וחְרֶּב םַה

 "םיִטְנֶניִליִש.ַָה ואְר !שֶּמַמ תוציִצק ,וח-וח-וח

 ,רָבַצ לָכְּב םָה םיִצְר .רֶהָה לפ םֶש םיִשָצַרְתִמ יא
 -!"רֶטּואיִרְט ,"קחֶשִמ סה ּודְמָח ,םיִרָרָנֶנְמ "םיִטְנָניִליִט.
 .ציִפוה םיִשְרֶּפדּודְג םָשָמ-יִאְו - רָּבַדְמ אוה דוע

 ,רַהְדְבּו טטשְב ּורְבְצ בּוחְרֶה הֶרֶטְשּמַה-יִשְרֶפ

 ,וסיִנָה תּונּומַהַה םיִלּיגְרַפְבּו ולָּפ רֶהָה לע

 ,אָּבַא לָש תיִקירְשַמַה הָמ ּוניִרוּבַּג זָא ּואָרִינ

 ...סְרֶּכַה בָלּהַבְִּב טיִלְּבַה אל *תַעַלְּ, שֶריִהְו



 ןמקילופ םהרובא

 בונישיקב הטיחשה ימימ

 םיארונה דרגטאבסילי ימימ ,היסורב םידוהיה תוליהק תא ףיצהש תוערפה-לג

 ארקנש ,1903/5 תנשב שארלאקו בונישיק דע ,םינומשה תונש תישארב םימוגעהו

 הנפמ תדוקנ שמישו םייחה תודוסי תא עזעיז ,"בגנב-תופוס, :םשב םעה יפב

 ."? ןאל,, תלאשל ןורתפ ושפיחו וררועתה תובבלה .היסורב םידוהיה תודלותב

 לש םייחהו תובשחמה ךלהמב םיריבכ םייוניש וסינכה םייגרטה תוערואמה

 םיחרובה ,ןפי תמחלמב םיידוהיה םילייחה יפלא לבס תא םהיניע ומב ואר רשא ,םיבר
 תא בונגל,, םרותל םיכחמו םיבבותסמ ,םהייח לע תמייאמה ,המחלמה תכרעממ

 הסחמ ושפיחש ,תוערפה יטילפ םידוהיה תובבר תאו ,הקירמאל דודנלו "לובגה

 קרו ,הצילסובונ ונריע ירעש דע ועיגה םיערופה .םהיניעב תוומה דחפו לובגה י''ע

 רשא ,לובגה רמשמ לש תיאבצה הדגירבהמ לרנגה לש תישונאה ותוגהנתהל תודוה

 .תוערפה וענמנ -- םידוהיב עוגפל םיערופל ןתי אלש תידוהיה תחלשמל חיטבה

 םילייח תגולפ חלש ומויב םוי ידמ .ותחטבה תא האולמב םייק הזה רשיה שיאה

 וצרו תבכרב םיערופה ועיגהשכו ונריעל תוליבומה םיכרדה לכ לע רומשל םיבכור

 םיערופה לע ךתינ תוירי-רטמו םילייחל + שא, תדוקפ הנתינ ,הריעה חוכב רודחל

 תעגל דוע וזיעה אלו םידוהיה דחפ לפנ םיימוקמה םייוגה לע .הלהבב וסנ רשא

 .שארלאקו בונישיק לש לרוגה ונריע ינבמ ענמנ הככ .הערל םהב

 ותכרדהב .םידי קוביחב ונבשי אל ,בידנה לרנגה לש ותחטבה ףא לע םלוא

 ,םעה תובכש לכמ "תימצע הנגה,, ונריעב הנגראתנ רטומלרפ עשילא לש ותלהנהבו

 .לובגל רבעמ ואיבה רשא ,םחו רק קשנב ויה םיניוזמ הלא .רמשמה לע הדמעש

 יחרזא ,לארשי ינב וניחא לש חבשל היוארה םתוגהנתה תא הזב ןייצל יוארו

 חוכ םע הרצ תעב "םיסורה,, םהיחא לע ןגהל וגנוכתהש ,תירטסואה הצילסובונ

 -יתלבה וז היצנברטניאל ששחש ,ימוקמה יסורה ןוטלשל עדונ רבדה .ןגרואמ יאבצ

 יהוז .ונריעל םיערופה תרידח תא ועירפה ןכלו ,לובגל רבעמ תננוכתמה ,המיענ

 אלא ,די תלזאו שואי וררתשנ אלש היסורב םידוהיה תודלותב הנושארה םעפה

 םהב םולהל ,ונייה ,יוארכ םיערופה ינפ תא לבקלו ,שפנה לע דומעל תוננוכתה

 ."לבוי חבטל ןאצכ,, תויהל אלו ןיוזמ חוֶכב

 ולצינ ,תירצונה היסולכואה לצא תמייקה םידוהיל תיעבטה האנשל ףסונ



 1%5 הטיחשה ימימ

 תונותחה לע םינגנמ ויה רשא ,םיימוקמה "םירמזילכה,, ,םינעוצה תומוהמה תא

 הלא .תסבוכה -- תעשרמה ותשאו ןופוליס םחצנמ שארב ,םינש ךשמב תוידוהיה
 דשל תא םיצצומו ,עצב יפדור םהש ,םידוהיה דגנ תירצונה היסולכואה תא ותיסה

 המלענה דיה ףא לע םלוא .י'הרוחשה האמה,, ישנא לש עודיה חסונב ,יסורה םעה

 .ירפ לכ וז התסה האיבה אל ןאכ םג השחבש

 בונישיקב תוערפה דה

 וטפשמ הבקסומבש לילגה ןיד תיבב ררבתהל היה דמוע הלאה םימיב

 םינפה רטסינימ ןגס ךכ רחאו בונישיקב רוטאנרבוג היהש ימ ,בוסורוא ךיסנה לש

 .סופדב זעל תאצוה ןוועב ןידל עבתנש ,הינשה הכלממה תמוד רבחו

 ורפס תא םיברב בוסורוא ךיסנה םסריפ 1907 תנשב :טפשמה רבד הזו

 ידוהיב ושענש ,תומסרופמה תוערפב םיעגונ ויקרפמ םידחאש ,"רוטאנרבוג יבתכ,

 ,יבונישיקה ירוביצה ןקסעב רבחמה עגפ וללה םיקרפב .1903 תנשב בונישיק

 ,ןילע דיעהו ,ומש ןינורפ ,"דאראנאז,ו "לאקאלאק, םינותעה איצומו ןלבקה

 ןידל רבחמה תא עבתו בלענ ןינורפ .תוערפל םיתיסמה ןמ דחא היה אוה "כ

 יבתכ,ב םיאבה ,וללה תומוקמה לע ןינורפ ךמוס ותעיבתב .זעל איצומכ

 : "רוטאנרבוגה

 תיסמ ןינורפ יכ ,יל עדונ -- בוסורוא ךיסנה בתוכ -- לודגה םוצה ימיב,,
 םראבמו םתוא ץיפמ ,ןאבישורק לש וירמאמב שמתשמו בונישיקב םילעופה תא

 ,הדנגפורפ יכרצל ול םישורדה ,םיימשיטנא םינותע לע םתוח ,וכרד יפ לע
 בישהל המ םתוא דמלמו םיערופה םע םירבדב סנכנ ,םירוסאה תיב תא רקבמ
 .םיטפושל

 םירצונ לש םדב םישמתשמ םידוהיה יכ ריעב תועומש וצופנ הרהמב
 ידוהי לש ותונחב הרק ,ולא תועומשל םרגש ,ןושארה הרקמה .םתד יכרצל

 ידוהיה .םימחפ תונקל ידוהי ותוא לש ותונחל סנכנ ירצונ רענ .םימחפ רכומ
 ,יתד חצר לע רבדל וליחתה דימו חרבו להבנ ירצונה רענהו ,ודיב ןיכס חקל

 ,רענה ירוה תא חירכהו היצילופה ינוטלש לא אב ןינורפ .לעופל אצי אלש
 ."םולכ אלב רמגנ ,ןבומכ ,ןינעה .היצילופל הז ןינעב השקב ושיגיש

 ויהש ,וללה םינוגמה תונויזחה. :ורפסב בוסורוא ךיסנה בתוכ בושו

 םיעודי ,"םיתמאה היסור ישנא, לש תמסרופמה תורדתסהה תריציל הלחתה ןיעכ

 וז היצזינגרואל יכ ,זא ושיגרהו וריכה םתושפנב םייקנה םישנאה בור .לכל

 הז -- םידוהיל האנשה .םהלש רבעב דושחל שיש ,םיטוירטאפ ינימ םיכייש
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 .בונישיקב ותרובח ינבו ןינורפ םג ויה ולאכ םדא ינב .םתנומא ירקיעמ דחא היה
 יסורה םעה יצולחו היסור תלשממ לע םיניגמ :םמצעל וארק הלאה םישנאהו

 * ..רכנ ינב האלמה הנידמב

 ,ררבתנ אלו -- ררבתהל הזה ןינעמה טפשמה היה ךירצ ,ליעל רומאכ
 ומוקמבו ,אב אל ומצע םשאנה םג ואב אל םידדצה ינשמ םידע המכש םושמ
 .םשאנה לע הבוח דמלל ומצעב ןנוכתהו םישאמה אב הז דגנכו .ויטילקרפ ואב

 ,עידוה ןינורפ .םולש ךרדב ןידה תא רומגל םידדצה ינש ינפל ועיצה םיטפושה
 ,םינותעב העדוה סיפדיש דבלבו ,ונובלע לע בוסורואל לוחמל אוה ןוכנ יכ

 תוערפה יררועמל ןינורפ לש ותוכייש רבדב תמדוקה ותודעמ אוה רזוח יכ

 וטילחה זא .תאזה "הרשפ,ה תא החד םשאנה לש וטילקרפ םלואו .בונישיקב

 ,םידעה לכ תא תינשה םעפב ןימזהלו טפשמה רוריב תא תוחדל םיטפושה

 .הזה ןינעה לכ לע רוא ץיפהל םדיב שיש

 .ג"ערת ולסכ ז"ט ,26.11.1912 ,16--15 'מע ,31 'לג ,6 הנש ,םלועה



 הי'אר ידע יפמ

 קילאיב נה

 בונישיקב תוערפה יעגפנ יפמ תויודע תייבג

 הכובמ וליטה בונישיקב ג"סרת תנש חספ לש ןורחאב וצרפ רשא תוערפה

 םיעברא .םלועב לארשי ירוזפ רתי תא ףא ועזעיזו היסור ידוהי ברקב הלודג

 תוליהקב הז חצר לע הבוגתה םלוא .הלא תוערפב זא וחצרנ םידוהי העשתו

 תשש חבט לע םימעה תבוגתמ רתוי המוצע זא התיה ולוכ םלועה לכבו לארשי

 תנומשכ .ו"שת--ש"ת תונשב תיאנילרבה תצלפמה ונב החבט רשא ,םינוילימה
 ןכו םלועה תונותעב זא ובתכנ -- האחמו רואית ירמאמ -- םירמאמ םיפלא

 רשא ,םלועה תוריבב זא וכרענ האחמ תופסא תואמ .םירפס רשע םינש ועיפוה
 אב :ןורחא ןורחאו .םימשאנה לספס לע הלודגה תיסורה המצעמה תא ובישוה
 בקונ רעצבו וב רעובה יאובנה םעזה ןוזחבש ,"בורימנ אשמ,  קילאיב לש ואשמ

 באכה-תעמדבו ובש תוא לכו הבית לכ ךותמ קעוזה םימשה ערוקו תומוהתה

 רשא ונישודק ינוילימ לש םתומו םלבס לע םג וב ןנוקלו תונתל רשפא ,הדבכה

 .חפוריא תאושב ופסינ

 אלא ןניא בונישיק תוערפש ,וחור יניעב ררושמה האר !ןוזח לש וחוכ והז

 .אובל דיתעה לודגה ןוסאל תוער רשבמ תוא

 לש םבכרהב -- הסידואב תירוטסיה הדעו הדסונ תוערפה רחאל ףכית
 :תועצה יתשב הנדש -- ימע ןבו יקצינבר ,קילאיב ,םעה"דחא ,בונבוד ןועמש

 ישנאל ןאיצמתו "הגירהה ריע,מ תועידיה לכ תא ףוסאתש ,ןיאשח תכשל דסייל

 תימצע"הנגה ןוגראל אורקל ןכו תונותעב םוסריפ םשל ץראל ץוחב ונמולש

 בותכל לטוה םעה"דחא לע .םימורגופל תויופצה לארשי תוליהק לכב תנייוזמ

 םעה-דחא רמא ,הזה זורכב .תימצעה הנגהה דוסיי רבדב תוליהקה לא זורכה תא

 ,םירחא לע םמצע ליטהל םדא שפנ ןוילימ השימחל איה הפרח, :ראשה ןיב
 םשוכר לע םמצעב ןגהל םחוכ תוסנ ילבמ ,הרזעל קועצלו גרוהל םראוצ טושפל
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 תעב ןגהל םילוכי םגו םינוכנ ונא יכ לעופב תאז ואר ּול ...םהייחו םדובכו
 וזיא םיזעונ ויה אל זא יכ ,ןירחאה ונמד ףטנ דע ונל שודקו רקיה לע ךרוצה

 םידוהי תדע לע ,םדיבש תומודרקו תולקמב אובל (בונישיקב) םירוכיש תואמ

 ."םשפנ תוואכ סומחלו גורהל ,שפנ ףלא םיעבראכ הב שיש ,הלודג

 תומש תא טרפל ילב "םירבע םירפוס תדוגא, םשב חלשנ ,הזה זורכה

 -תדוגא, ירבח םה ימ ועדי לוכה לבא .תשלובה לש "הערה ןיעה,, ינפמ ,םירפוסה
 .וז "םירבע"םירפוס

 תובגלו בונישיקל תאצל תאזה תירוטסיהה הדעוה םעטמ שקבתנ קילאיב

 רשא ,רפס הזה רמוחה דוסי לע בותכלו שוכרבו שפנב םיעגפנה יפמ תויודע

 .הזה חבטב התיה םדי רשא םירתסנהו םייולגה םימשאנה תא שמשה ןיעל עיקוי

 הבגו סרהה תומוקמב קילאיב רקיב ,תוערפה ריעב ותוהש תועובש תשמחב

 תיסורב וא שידייב ונע םילאשנה) םהינכשו םהיבורקו םיעגפנה יפמ תויודע

 המכ תונב תורבחמ ששב ןמשרו (תירבעל םהירבד תא דימ םגרית קילאיבו

 תודועת ףסא ןכ .סרההו גרהה תומוקמב םימוליצ םיששכ השעו םיפד תואמ

 לכ םע .שארמ ונכוהו וננכות תוערפה יכ םיחיכומה ,םיזורכו תונותע יעטקו

 .רופיסה תא ויפ לע בותכלו םש ודבעל ידכ ,ונתוח תיבל קילאיב אצי הזה רמוחה
 לש תעה יבתכב ימסרפתנ רבכ ,ויתומישר תא סופדל ןיכהל קיפסהש דעש אלא

 ריש בתכנ ,הזה רפסה םוקמבו .םירחא תורוקממ ערואמה יטרפ םלועה יקלח לכ

 םירפס האממ םימוצע ויה ותעפשהו ותלועפ ,ומשורש ,"הגירהה ריעב,  םעזה

 דיתעו .קילאיב ןויכראב םויה דע רומש ראשנ תוערפה לע רמוחה לכ .הלאכ

 ידי לע ומשרנש יפכ ,תויודע תצק םיאיבמ ונירה ןאכ .דחוימ רפסב םסרפתהל

 .קילאיב

 דלפרגנוא .מ סופדה תיבל איבמה

 .א
 22 רפטמ רצח

 שרגמ דגנכ 22 'סמ ןמדלפ תיבב) בוחרה בשות ,ןמשיפ לידוי 'ה יפמ

 השעמ תיב קיזחמ ,(תואגחה ימיב ץראה םע ןומהל םיעושעשה םוקמ ,יליפושט
 .תוריפ רחוס -- ץיקבו ,םילענ

 ,יתיבל תסנכה תיבמ יתבש ,תירחשה תלפת ירחא חספ לש ןורחא 'א םויב,

 לע .םגחדגחה ימיב םייוגב רהזיהל תסנכה תיבב רקובה ותואב וזירכהש ינפמ
 דימ יתמק ךכיפל ,םעה ןומהמ בר ףוספסא ,םש יתיב דגנכש יליפושט שרגמה

 'גחב הכאלמ תישע רוסיא לע יתרבע .הנכסה ינפמ תונולחה יסירת תא יתרגסו
 ירחא 4 העשב .הצוחה םיקדסה ךרד ץיצמו דמוע יתייהו תורמסמב םיתקזיחו

 םיצפנמ וליחתהו םילודג םע םינטק םינוירב ,ןומהה ןמ םידחא ושרפ םירהצה
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 ךומסה דחא קיר היב לש תלדח תא םיצרופו ןמדלפ לש לודגה ונועמב תונולח
 זאקוואק תעבגמ ודכנו ותשא םע העש התואב דריש ,יריכמ ,דחא ןקז ידוהי .ול
 ןקזהו ותוא וחירביו והועצפיו םינבאב וילע ןומהה לפנתה ,בוחרה דצל הכומסה
 לש ותיב חתפ לצא זא דמעש דחא רוטקודנוק .םשמ וחרב ותא םיכלוהה םע
 ליחתה ןומהה .תונולחה תא םיצפנמה ןמ םינוירבה דחא לש ויחל לע רטס ןמדלפ
 איפונכ הלפנתה ךכ ךותבש ינפמ ,יתיאר אל השעמה ףוס ;רוטקודנוקה ירחא ףדור
 תונולחבש לזרבה תוכבש .תויכוכזה תא הצפינו ןיסירתה תא הרבש ,יתיב לע תחא
 התואב ואצמנ תיבה ךותבו .תיבה ךותל ונילא ץרפתהמ םהינפב וצצח ינועמ
 ותשא םע דחא חרואו םילעופ ינש םג םינטקה ידלי 'דו יתשא דבלמ העש
 םינפבמ תונולחה יבג לע וככוסיו םירבגה ומוקיו .בוט םוי דובכל ינרקבל ואבש
 תא םיכמותו םילכוס ,יתכאלמ תיבב םיאצמנה ןמ תונמוא ילכו םירסנ ינימב

 ץפנ תא םילשהל בשתו וז הציחמ רובשל התאלנ איפונכה .םהידיב םירסנה

 םיחרואה תא יתיבמ יתחלש םיתניבו תיבה לעב לש תוינוציחה תותלדהו תונולחה
 .דחא לעופ תיולב

 ללוהתה ןומהה ראש .שרגמה לעש ףוספסאה תצקמ ידי לע השענ רומאה לכ
 ותואב ויהש רטסימצילופה םע םירטושהו רמשמה אבצו ומצע שרגמה לע שגרתהו

 ,ןומהה תבושמ ינפב רוצעל םולכ ושע אלו ושירחה ,השענה לכ תא וארו דמעמ
 טעמכ הפיקמה וז רצח לצא ץוחבמ איפונכה "הדבע, תועש יתשכ .הרבגו הכלהש

 ונילא התלכ יכ יתוארב .יתיב תלד רובשל איפונכה הבש הכשח םע .םלש עבור

 ןיבו תפרה ןיב ,תחא אטמיסב אבחתאו רצחה ךות לא יתיב ינבו ינא טלמאו הערה
 העש התואב האבחתה ינשה רבעהמ רדג התוא ירוחאמו .ונתנוכשבש רצחה רדג

 .המוקמל ץרפה ךרד ונא םג רובענש ידכ דחא רסנ עורקל התאמ שקבנו .תחא השא

 ול םרגנש קזנה לע הילע ףוצקי אלש ,רצחה לעב תא התארימ ונל העמש אלו

 ץוחל ונחרב ימע םיראשנהו ינאו רצחה ךותל ןומהה ץרפ הכו הכ ןיבו .ךכב

 הקיחבש קוניתה תא הב התסיכו הנוילעה התלמש הטשפ יתשא .לזרבה תלסמ דצל
 קוניתה םע יתשאו וירחא ידיב ידלי ינשו ינא ,שארב ץר לעופה .ןנטצי אלש

 .קוניתה לע הצרא לופתו ופורגאב הנכיו יתשא תא קיבדה םינוירבה דחא .הנורחא

 הנהו התאר טעמ שפניהל הדמעשכו .האלה הצרו המקו הששואתה דימ לבא

 עמשי ןפ הקיתשהל יתצמאתה ינאו םיכוב לוק המירה יתשא .תמ קוניתה !ההא

 "םינזרט, םיעפושמ םישנאו םידיקפ ודמע םש ונרבעש ךרדה לכב .ונדבאו הלוק

 תבכרמב .ונתרזעל עז אלו ענ אל םהמ דחא ףאו םינוש (םיטנרפ) םירדוהמ
 .יעיברה עבורה לש תודיקפה תיבל ףוסבל ונאב םיסוסה

 קוניתה םע ותיבל ונפסא .תודיקפה תיבל רכשומ ותיבש ,ידוהיה תיבה לעב

 תודיקפל ינחלשיו ונתוא תואצומה לכ תא יקסוואסא עבורה דיקפל יתרפיס .תמה

 בושל לבא רקובב 'ב םויב המש ךלאו .ירוגמ בוחר לע הנוממה ,ינשה עבורה
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 דיקפהו יתבש 7 העשב ברעב .ריעבש תומוהמה ינפמ ברעה דע יתלוכי אל

 תיבל תמה ונדלי םע יתשא תאו יתוא ינחלשיו הלגע ומצעב רכש י"קסוואסא

 ילא ואב 'ג םוי רקובבו תודיקפה רצחב יתנלו יתבש םשמ .ירבעה םילוחה

 םוי דובכל יתוחא תיבב ,'א םוימ דוע .איהה תעה דע ויהש םילודגה יתבו ינב

 .חספה ילכ ירבשו תוצמ ירבש תיבב :םש ברח לכה הנהו ונתיבל ונלוכ ונבש .בוט

 ינב םע יתרבע 'ד םויב !והובו והות -- םינוש םיצפחו םילטלטמ ירבש -- ץוחב

 .תועובש ינשכ םש בשנו "יסוסדןאס, ןילקרטב העש יפל חתפנש הסחמה תיבל יתיב

 ב

 .יליפושט שרגמ לצא רג ,ןמרבליז המלש יפמ

 ולפנתה םינוירבה .םירהצב יצחו 2 העש 'א םויב ונמוקמב וליחתה תוערפה
 ןתח לש ןייה תיב .םדימ םירצונה דחא והליציו והוכהו דחא רבוע"ידוהי לע

 אלו ןיי ושרד םיסושה .ןברוחל ןושאר היה בוחרה הצקב דמועה ןאשואק ףסוי

 .םיכומסה תובוחרה לכב וטשפ םשמו םיבירחמ וליחתהו .םהל ןתנ

 לעמ חירבה הזה ןגסהש יתיארו .תחא רצחב עבורה דיקפ ןגס םע רד ינא

 תעבראו יתשא תא חקאו .ינעישוי הז :רומאל יבבלב ךרבתאו תחא איפונכ ונרצח

 .הזמ החונ ותעד ןיאש וב יתרכה דימ ךא .םש םאיבחהל ותיב לא םאיבאו ידלי
 השארב הראפת תעבגמו בוט םוי ידגב השובל קושה ןמ ותשא הבש םיתניב

 זובו הואגב ונילא תרבדמו ונדיאל תגעול הליחתה ,הרדה לכב תדמוע הדועבו

 ,םכל בר :ונל הרמא התיבבש הנקזה תנמואהו !םידוהיה םכל הפי הכ :רומאל

 ,הגירהל םכואיצוי םיאובחמה לכמ -- אובחמ םכל םישקבמ םתא םניחל ,םידוהיה

 ךכ רחאו םכוסשי הלחת : (םינוירבה ,רמולכ) םינבה יפמ שרופמ יתעמש ךכש

 הלצהו חוור ונל שקבל ונכלה יתיב ינבו ינאו קתשו עמש ןגסה .םכוגרהי

 .רחא םוקממ
 םיאולימ

 :יכ ,הארנ הז בוחרב םיקוזנו היאר ידע הברה תדגהמ הלועה יפל

 ןמדלפ ןבואר ירבדל .ףוספסאה ינבמ ,םעה תלדמ םבורב ויה םידדושה (א

 ,שיא 100--50 תונב תויפונכה (ב ;רפסה יתב ידימלת םג ותיב סרהב ופתתשה

 בוחרב הלילה דעו רקובה ןמ 'ב םויב תובבוס ויה ,םישנו םירבג ,םינטקו םילודג
 ובירחהו םינוש ץפמ ילכבו תומודרקבו תולקמב תונייוזמ תיבל תיבמ תוכלוהו
 .תודחא םימעפ הסישמל ויה םידוהיה יתבמ םיברש ןפואב ,וז רחא וז תופילח

 םידוהיה (ג .םינוירב 10 לש איפונכ הלפנתה (40 'סמ) ןהכ לש תחקרמה לע
 םבורו תורחא םירעל וחרב םתצק אלא םשפנ לע דומעל וסינ אל בוחרה ירג
 תודיקפ שאר .םירצונ םינכש תורצחב וא םהיתורצחב םינוש םיאובחמב ורתתסה
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 שקיבו םרעצב ףתתשה םגו םידוהי המכ ורצחב איבחה ישזדלאוואק 'ה םינוריעה
 לכ תא וארש ,אבצה ישנא םג םירטושה םג (ד .םהילע ןגהל רמשמה אבצ תא
 .הערה ינפב רוצעל וא םדקל הלודג וא הנטק ושע אל ,הז בוחרב ןומהה ילולעת
 תיב וסרהנש העשב .םירטושה יניעל ללש רמשמה ישנא םג ואשנ 37 'סמ תיבמ
 רמשמהו רטשמה ישנא ודעס (37 'סמ תיבב) רלסקוו לדנמ לש תונחהו ןייה
 םירטושה שארו םיערופה ידי לע ורבשנש תויבחה ךותמ ןיי תוסוכב םבל תא
 לצא .האר אל וליאכ ומצע השעו תוערפה תעשב םש ךרד רבע רטסימצילופ
 ,תונוש תואירקב םעפ לכ םיתיחשמה תא לורטפה זריז ראלסאי ךלמ לש ןייה תיב
 לש ותונח לצאו !האלה וכל ,ורבש ,םידוהיב וכה ,םידלי ,וללוהתה :רומאל
 ןומההו !רוסא גורהל :םינוירבל דחא ריציפוא ארק (28 'סמ תיבב) רוטנק חספ
 הרתענ ,הדלי רבכשכ ,'ב םויב קרו תדלל חספ לש ותשא הערכ וז העשב .ץופנ
 .תיבה לע רומשל דומעתו לעבה ינונחתל תרמשמה

| 3 
 תיברב הולזמ ,תיב-לעב ,דימא שיא ,ןמלבוס םהרבא 'ה לש ותשא הנח יפמ

 יקסוואריק בוחר הצקב ,52 'סמ תיב (םידלי השמחל םא ,הנש 55 תב איה)
 .יקסביאלוקינו

 תא לבקל בומיפארט בוחרה דיקפ ונילא אב חספ ברע ינפל דחא םוי
 לע אובל תודיתעה תוערפ ד"ע עמש םא והלאשנו גהנמכ ,העובקה ותרכשמ
 אל הלא וירבדל ."היהי ,היהי ,היהי אוהש המ, :יננעיו אחספה גח ימיב םידוהיה
 -- םירטושו אבצ ישנא םגו ךלפ רש הב שיש ונריע :ונרמא .הברה םיששוח ונייה
 לוק ונעמש םירהצב 3 העשב 'א םויב !תוערפ הב ללוחל ונתיש רשפא םולכ
 יליפושט שרגממ דרוי בר םע ןומה הנהו וניארו ונאצי .ץוחב הלומהו שער
 ךולה ,שארב ורבע ףוספסאה ינבמ הנש 10-8 ינבכ םינטק םירענ .ונבוחרל
 ונרהימ .תולאב םינייוזמ םהירחא םיכלוה םילודגהו ,םינבאב תונולח ץפנו

 ועיגה םירענה .הצוחה םינופה תונולחה יסירתו תלדה תא רוגסנו תיבל ונסנכנו
 ליחתהו רצחה רעש לא אצי ילעב .וניתונולח תא םג םיצפנמ וליחתהו ונתיב דע

 םהל וכלהשכ ףוסבל .אב ןיאו הנוע ןיאו -- ואוביש םירטושל קרושו ארוק

 ?הלחת םתייה הפיא םתוא ונלאשבו תחא תבב םירטוש השש ואב םיצקשה

 דחא אב ךכ ךותב .םהירחא ץרו ךורכ ילעבו -- האלה םכרדל ורבעו וקתש

 תונולחה יצפנממ ,.םינוירבה םיצקשה דחא זחוא ידוהי הנהו אריו בוחרה ידיקפמ
 ידוהיה תאו .ישפחל ןוירבה תא חולשל דיקפה וציו ,ידוהיה ותוא לש ותיבב
 ררועל םתפסאנ המל :רומאל ותוא םיבבוסה םידוהיב רעג םגו תודיקפה תיבל

 ינפמ ,לוכי אלו ותיבל סנכהלו בושל ילעב הצר !ורזפתה !ריעב רשקו המוהמ
 יוג וירחא ףודריו רצ "ובמ ךרד תכלל טיו תוסייגב שבושמ היה בוחרה לכש

 ונכלמנ התיבה ילעב אבשכ ,ףוסבל .ודיבש לזרבה טושב ופתכ לע והכיו רחא
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 םינש (באטסירפ) עבורה דיקפ תאמ שקבל תודיקפה תיבל ךליו בושיש ונלוכ

 .ונתיב לע רומשל םירטוש השלש

 ותשקבב ילעב ןפיו .םנמנתמו םש בשוי דחא דיקפ ילעב אצמ תודיקפה תיבב

 הלעב תעדמ אלש תאזכ תושעל תיאשר הניאש והנעתו בטסירפה תשא לא ל"נה

 תאו ,ונוה תא םש ןימטיו ףתרמב קומע רוב רופחיש הבוט הצע ול הנתנ הז םעו

 וניאר אל הלילה לכו םולכ אלב אופיא רזח ילעב .אצמי רשאב ריתסי תיבה ינב
 ,ובבלב קזחתמ ,הלא לכ ירחא ,היה ןיידע דבלב ילעב קר .דחפה ינפמ הניש

 והושקבו םיתב ילעב ואב רקובה רואכ .הבורק הנכסהש ןימאמ ונניאו ןימאמ

 .ךליו ידחפל שח אל ילעב .ךלפה רש ינפל בציתהל תכלוהה ,םתרובח לא תווליהל

 -- רצחה רעש ינפל םידמועו םיפסאנ םיבר םידוהי םש ואצמ ךלפה רש תיב די לע

 הרבג תושגרתהה .אובל םנתנ אל רמושה -- םילוכי םניאו תיבה לא אובל םיצור

 וסנכנ ולאו -- ץשגינק ד"ועהו םינשטומ ר"דה ,רגניטא ברה ואבש דע -- םחיניב
 לא ,םידוהי םכיתבל וכל :רומאל םיפסאנה חור תא ועיגרהו דימ ורזחו םינפל

 .הלועמ הרימש חיטבה ךלפה רש ,וארית

 םגו םיבשו םירבוע אבצ ידודג ,ריעה תוצוחב תואריהל ולחה םיתניב

 .ריעב םהיתוקרזמ םע םיטטושמ ויה םיבדנתמה םיבכמה תרבחמ שיא םיעבשכ

 םיבכמה תא דחא דיקפ תווצב ובוש ךרדב ילעב האר רדנסכלא בוחרב םלוא
 אל ילעבו (לורטפ) תרומשמ לכ התארנ אל בוחרה ותוא לכב .םמוקמל בושל

 םדב ךלכולמ דחא בכר .םש םיטטושמה םינוירבה ינפמ ותיבל בושל דוע לוכי

 תיב לצא :ןוזפחב ול וארק ילעב ינפ לע םרבעבו עוצפ ידוהי ותלגעב ךילוה

 הינשה הלפכמב םש רתסיו בורקה תיבל "לעב טלמיו !חצרו דוש תוביתנה

 סרהתו תחא איפונכ הז תיב לע הלפנתה דימ לבא .טלג השנמ ןכוסה לש ונועמב

 ילעב .הינשה הלפכמה לא םג ספטל וליחתה םינוירבהו הנותחתה תונועמ תא

 בנשא ןיעכ יושע היה הלעמלמ תלדב לבא םירדחה דחאב ורגסנ תיבה ירג לכו

 םהמ דחא הלע תיבבש המ לכ םיבירחמ וליחתהו םינוירבה וצרפשכו ,ןטק

 ינפמ !וחתפ :םהילא ארקיו ,רדחב םידוהיה תא אריו ל"נה בנשאה ךרד ץיצהו

 וירחא 1ונמד תא ותשת המל :רמאיו ודיב סנרוקו םרדחל אוביו ול וחתפ האריה
 ! םידוהיב הכה השימ הבה :ארק םהמ דחאו ,םידחא םינוירב דוע הז רדחל וצרפ
 תיבה תלעב םגו וב עוגנ ילבל וילא ןנחתיו והקשיו השימ ראוצ לע לפנ ילעב

 לעב) טלג השמו ילעב !ףסכ ונת ,ןכ םא :השימ רמאיו .ןוירבה ידי תא הקשנ

 לכ וטלמנ ףסכה תקולחב םידורט םינוירבה דועבו .ףסכ יטירח ינש ול ונתנ (ןועמה
 הורואה ריקב ושעש ,ץרפה ךרד הורואב ואבחתהו רצחה לא רדחבש םידוהיה

 ,רצחה התואב םיריידה דחא ינע ידוהי .ירצונה ןכשה רצחל וסנכנ .םיידיב
 רצחה לעב בוחרה ןמ אב ךכ ךותב .וילע הכוב ליחתה ךכב ילעב תא הארשכ

 םילטלטמו םידגב לש תוליבח .תוליבח ללש םתא םיאשונ ,וינבו ותשא םע ומצעב
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 םש ילעב תא האר רצחה לעב ."םידוהיה בוט, לכמו ןיי םיאלמ םילכו םינוש

 רז שיא :והנעתו !התיבב (ילעב) הז ידוהיל המ :תידוהיה תרוידה תא לאשיו

 בשיו .ונמע הפ רתתסמו הנכסה ינפמ ותיב לא בושל לוכי וניאש ,אוה ריבג הז
 ירצונה רצחה לעב וילא סנכנ ברעב .הכבו בושי ,אוהה םויה לכ ילעב םש

 תרוידה תידוהיה לבא .םהל תואנ ילעב .התיבה וכילוהל וינפל ועיציו ויחא םע
 םויה ירוסיו רעצ בורמ .ןעניגרה ךייא ןעלעוו ייז ,ידוהי טינ ט'כלוה :ול הרמא

 םוקמל רצחה לעב ולאש וילא וחור בושכו .ףלעתמ ילעב לפנ ותיבל ותגאדמו

 ויחאו ותשאו (רצחה לעב) אוה אצי דימו -- ילעב ול דגיו אוה ןכיה ונתיב

 םש אצמאו ךתיבב יתייה התע הז :רמאיו בש םידחא םיעגר דועבו ,תיבה ןמ

 אל ילעב .התיבה ךכילואו םוק ? הפ בשוי התאו ןיא םמע שיאו ,רצחב םיגורה

 תורדג ךרד בש ילעבו ('ג םויב) רוא רקובה .אוהה הלילב םש ןליו ול עמש

 .שיא ןיא רצחה ירדו תיבה ינב לכמו -- רומג ןברוח םש אצמיו ותיבל תופיפרקו

 רצחב םיאבחתמ םידליהו ינאש ילעבל עדונ םינכש יפמ השירדו הריקח ירחא

 רתסיהל תודיקפה תיבל ךליו אובל רצחה לעב ונתנ אלו םשל ךלה .דחא ירצונ

 .ריעה טקשת דע םש

 הכחנו םינכשה לכ םע ,תיבב יתבשי ,ךלפה רש לא ילעב תכל ירחא ,ינאו

 תורבוע םינוירב לש תויפונכ תויפונכ .(10 העש דע 7 העשמ) רקובה לכ ותבושתל

 וניאר ,ךרעב 10 העשב .תונולחב םינבא קורזו רובע ונתיב ינפ לע וז רחא וזב

 ,ונתיבל בורק דמועה (ילוקינ בוחרב) סינוק תיבב הינשה הלפכמה ןמ הנהו
 םינוירב .םיעורק םידגבו םירובש תיב ילכ תונולחה דעב בוחרה לא םיכלשומ

 -- ללא םג אופיא הבורק הנכסה .ןשעה תובורא תא םג וסרהו גגה לע ולע םידחא

 ןימטהל .הרצחה טלמאו ,הב ןשי היהש הסירעה ךותמ ילש קוניתה תא ףוטחאו

 ונתיב לע איפונכ הלפנתה םיתניב .העשה דוע הקיפסה אל שוכרה תא ליצהלו

 ןינב אוהש יתיב לבא .תונולחה ןמ הטמל ,ריקה ןמ םינבלה תא תטמוש הליחתהו

 הלפנתה 11 העשב .וילעמ ורוסיו םינוירבה ול ולכי אלו םהינפב דמע ,קזחו שדח

 תונולחה תאו תלדה תא ורבשיו (רפסמב תישש) םינוירב לש תחא איפונכ דוע

 תוטומבו תומודרקב תיבה ךותל וצרפו םהמעש המ לכו םהיזיזו םהיתורגסמ םע

 .רוגסה לזרבה רעש תא וחתפיו ,רצחל םשמו ,ץע

 ,רצחבש הצחרמב אבחיהל וזפחנ רצחבש םידליהו ןכותב ינאו םישנה לכ

 םהמו תיבב םיבירחמ םהמ ,םייתניב ,םינוירבהו .תוארחמה יתבב םירבגהו

 תא תצק חתפ יקסרימושוא הרומה לש וסיג .רצחב תושפנ םישקבמו םיכלהתמ

 םידוהי הנה :ארקיו רצחבש ןטק דחא ץקש והארו םש אבחנש אסכה תיב תלד

 םש אבחנש םוקמל אסכה תיב ךותל םידחא םיוג ואוביו !םש םיאבחתמ
 ץלחיהל וצמאתהב יקסרימושוא .ושארב םישונא םיעצפ והועצפיו יקסרימושוא

 אסכה תיב ירוחאמש אטמסה לא חתפה ךרד סנ םהיתולקמו ויחצרמ ידי תחתמ
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 ןימי וב תוטנל ןיאו ,דחא תיב לתוכ ןיבו אסכה תיב ןיב ,רצו קוחד םוקמ)

 ופדר ויחצור .גגה לא םש ןעשנה םלוסה תחת ,וימדב ללוגתמ לפנ םשו (לאמשו
 לא םהיניע תא ואשנ הז עגרב לבא ,תמל והובשח ,הז םירצמה ןיב לא וירחא

 ,םינשב אב שיא ,קינפורק לידוי היה הז .ידוהי בשוי וילע םג הנהו -- םלוסה

 תוינערופה תעשב רתתסהש ,תואוולה תייבגב ילעבל רזועו תיבב ינבל "דמלמ,
 .אסכה תיבו הלבזמה ןיב ,תיוז ןרקב ול ךומס הנש 20 ןבכ ונבו םלוסה יבג לע

 הצרא םלוסה ןמ וילגרב באה קינפורק תא וכשמיו יקסרימושואמ םיחצורה ופריו

 ילכב ותוא םיכמ וליחתהו ,רצחה עצמאב וגישה סנה ונב תאו םש והוגרהיו

 דחא יוג האראו הצחרמה ריקבש קדסה ןמ יתצצה עגרב וב .םדיבש תיחשמ

 ןחלושב והכיו ןבה קינפורק לע לפנתיו ,ודיב ןטק ןחלושו רצחל תיבה ןמ ץר

 ןמ םידחא !ונתוא וכת אנ לא :םינונחתב ארוק לוק םג יתעמש .עוצפו הכה

 יתחתפ !וחתפ :ונילא וארקיו םינפבמ הרוגסה הצחרמה תלד לא ושגינ םינוירבה

 םש םתוארבו הנהו הנה וטיביו חתפה ךרד םשאר וסינכה םייוג השולשו םהל

 תא םש אצמאו רצחה ךותל ונאצי ידליו ינא .םהל וכלה םידליו םישנ קר

 רצחב םיכלהתמ םדוע םינוירבהו ,ויעצפ םדב עקרקה לע לטומ קינפורק ןב

 םואתפ .אסכה תיב לא אובאו דוע אופיא הרבע אל הנכסה .תיבה ללש םיאשונו

 תידוהי, .םידמוע הנש 8-7 ינב ,םיצקש ינש הנהו יתחתפ .תלדב קפוד לוק

 הטורפ ןיא יסיכבו ץע ירזג םיצקשה ידיב ?השעא המ .םיצקשה ורמא "ףסכ ינת

 .רצחל אסכה תיבמ יתוא םיבבוסה ידלי ראש םעו ידיבש קוניתה םע אצאו

 םיצקשה תא שרגו דחא יוג ,ל"נה אטמסה ןמ אסכה תיב ירוחאמ אצי הז עגרבו

 םהמ דחאו םיוג רשע השמחכ ואצי יתיבמ .באה קינפורק חצור אוה הז יוג ,ילעמ
 .לטלוטמ לזרב זגרא ,ונפסכ זגרא תא ויתועורז תחת אשנ

 םשמ ואצי העש עבר ץקמו הקולח תושעל םיצעה רידל הסנכנ וז הרובח

 לא יבל יתמש התע ךא .רצחה תא ורבעיו לסוחמ ןמלבוס !דדיה העורת לוקב
 ערוק לוקב קעצ לידוי .(םה ימ רורב יתעדי אל ןיידע העש התוא לכ) םיעוצפה

 םיססוג םהש וניאר .דרויו הלוע והזחו קנאנו חנוג ץראה לע בכוש ונבו ,תובבל

 םהינש ועווג תועש עברא ץקמו ,םחור םהילא בישנ ילוא .םהב םילפטמ ונלחתהו
 קינפורק ילגר לע ץע רזגב טובחיו דחא יוג דוע אב המשנה תאיצי ינפל .וניניעל

 םידחא םירצונ םינכש .ונממ ףריו !אוה ססוג !ול חנה :ורבח ול רמאיו באה

 לבקל ונאריתנ לבא ,םתיבב ונריתסהל ורמאיו הרצל םיחאכ העש התואב ואב

 תיבל םכילוהל בכר וא םיעוצפה לא אפור ליהבהל םהמ דחא תא שקבאו ,םתבוט

 ,תוצוחב וארנ אל םידוהי םיבכר םגו .ןיא אפור .םקיר בשיו ךליו .םילוחה

 הככ :הנרמאתו תודחא תויוג ואב ברע תונפל .אובל םיצור םניא םירצונהו

 תיב תסירה לעו רמוכה תטיחש לע ,יראסובוד חצר לע .םידוהיה ,םכל השעי

 הנכס, םרמאב ,דחא ירצונ תיבל ונוכילויו םירטוש ינש ואב ףוסבל .ונתלפת
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 תילע לע ,אוהה ירצונה תיבב ."ונכהו רחא הנחמ אובי ןפ ,יתיבב ראשהל איה

 הלילה לכ .שפנ םישולשכ ,םיבר םידוהי םע תחא הפיפכב ידליו ינא יתנל ,גגה
 הקעצו החווצ לוק ונינזאל עמשנ ילוקינ בוחרמ .לודג דחפב םייורש ונייה

 םירתתסמה םידוהיה לכ בל תדרחל ,םיכוב לוק םירהו לחלחתה ילש קוניתה .הרמ

 קוניתה יפ תא םותסאו .םאובחמ לע קוניתה לוק הלגי ןפ ואריש ,םש ימע

 תשא אנ דרת :תארוק השא לוק יתעמש רקובב .ישארבש תחפטמה ףנכב
 םע יתדרי .גרהנ אל ,ןכ םא !םשה ךורב .אוה ןכיה הלעב הנעידואו ןמלבוס
 .תודיקפח תיבב ישיא תא אצמאו ידלי

 גגה לעמ םאר ,ןביוד דוד ,דחא ידוהי .הרקמב ולגתנ םיחצורה ןמ םינש

 השעמ תעשב האבחתנש ,הנש א"י תב הנטקה יתדלי םגו םריכהו חצרה תעב

 -- םינשה ולא .םיחצורה תא רכתו ןטק בנשא ךרד חצרה תא התאר ,תיבב
 .ונרצחב םייוצמו ונל םיבורק ,םינכש

 :ךכ הז ערואמ לע רפסמ תוערפה ירחא ףכית םיקוזינ תויודע-יבוגמ דחא

 הסנאנ הצחרמל םיכומסה םינקה ךותבו רדגל רבעמ ואבחתנש םינכשה ירבדל

 .םירמו םישק םייונע הונע סנואה ירחאו םינטקה הידלי יניעל ןמלבוס תשא

 הרופיס ןפוא ,היניע ,הלוק ,הינפ תרכה לבא ,הזב הדומ הניא המצעב איה
 ףא ,התמוק תפפוכ ,ישוקב הכוליה .הסנאנש הב םידיעמ הכלהמו הגהנמ לכו

 .םילודג םייונע השאה התנוע םא יכ תאז ןיא .ךרעב םימיל איה הריעצש יפ לע

 ד

 תיבב םייטרפ רפס יתבב המת הביתכ הרומ ,יקסרומשוא דוד ןב השמ יפמ
 ינפמ ,םיטרפ המכב ולש ןורכזה חוכ לע ךומסל ןיא הז רפסמ) 52 'סמ ןמלבוס

 .(לביקש םישונאה םיעצפה תמחמ תצק תשטשוטמ ותעדש

 דוחיב .אובל תודיתעה תוערפה ד"ע תועומש וטשפתנ םירופה דע דוע

 ,'א םויב .םירצונה םע עגמב םיאבה קושה ישנא ןיב חספה גחב תועומשה ורבג
 םידוהי :בוחרב המוהמ יתיאר רצחב "דמעב ,ךרעב (12)3 העשב ,לירפאב 6

 העש יצח הרבע אל .ונרצח לש לזרבה רעש ונרגס !םיכמ :םיקעוצו םיצר

 רעש תבכש דעב יתצצה .בוחרה דצלש תיבב תותלדבו תונולחב תוחרופ םינבאו

 םהירחאו םילודג םישנא השמחכ םהיניבו םירענ לש הלודג איפונכ אראו לזרבה

 וקחצ !ןומהב םירעוג םניא המל םיתלאששכ .םישנא הששכ םישרפ-םירטוש

 ךלוהכ לורטפה רבע םירטושה ירחא ףכיתו !תושעל םילוכי ונא המ :ורמאו

 ונבוחרש ינפמו .ץפנו ךולה ונינפל תרבועה איפונכה לא בל םיש ילבמ ,ומותל

 שיא םא ,םירצונה םירבועה לכ ויה ,וב םיעקוב םיברו יליפושט שרגמל ךומס

 .םיעקובמ םיסירתו םיצפונמ תונולחה לכ ויה ברעל .םינבאב םיקרוז השא םאו

 בכשנו ונתיבב רגסנו ונידיב אבה לכבו םירסנב תלוכיה יפכ םיסירתה תא ונקית

 .ןיסירתב םינבא טוביח לוק ינזאל עיגה דוע הלילב 12 העש דע .ןושיל
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 אובחמ שקבל ךלאו םוק יתמכשה 6 העשב ,לירפאב 7 /'ב םוי רקובב

 .םיצפונמ תונולחה לכו בילוקינ בוחרה לכ ינפ לע תורזופמ תוצונ הנהו יתיב ינבל

 בוחרב אראו .ךלפה רש לצא יתאצמש אובחמה לא יתיב ינב תא תחקל יתבש

 זמור ודיבו םיבהל וינפ ,רבוע טנגילטניא ןיעכ השארבו תחא איפונכ ליאמזיא

 םינייוזמ םידוהי ןומה ידי לע העגפנ וז איפונכ לבא !וכל הנה הנה :ארוקו

 תא שרגיו לורטפ אב ךכ ךותב .הרוחאל החרבו אניטסאגו ליאמזיא תובוחרה ירגמ

 תורצחב .םיתיחשמ םיאלמ תובוחרה לכ .יתיבל יתבשו יתרהמ .םשמ םידוהיה

 לוק יתעמש 11 העשב .אובלו תאצל ןיאו תוערפה וליחתה רבכ ויתונוכשבש

 םכילשאו רצחה לא ינבו יתשא תא יתאצוה .ונרצח רעש לצא "!אררוה, תעורת

 הנהו -- םהירחא ץופקל ינא םג יתקפסהש דעו הכומסה רצח? רדגל רבעמ לא

 ץופקל תחתו הדבא יתניב .ונרצח ךותל ץרופמה רעשה ךרד ןומהה ץרפ רבכ

 ואובחמ םש הנישו תצק םגמג רפסמה .אסכה תיב ירק) רידל יתסנכנ רדגה לע

 יפוגב יתכמסנ דחא עגר .יאובחמ יתלד םיצרופ הנהו םיעגר רובעכ .(דובכה ינפמ

 ינפב דומעאש יחוכ המו ינא ימ יכ יתוניבה דימ לבא ,הילע ןגהל תלדה לע

 שיטפה ידימ יתכלשה החיתפל םדוקו ןוצרב תלדה םהל יתחתפו םינוירבה

 ןיעכ דחא .תולאב םינייוומ םישנא 'ד ודמע ינפל .הליחתמ וב יתנידזהש

 ,םיטושפו םיאירב ,םישנא השולשו חתפה לצא ינימיל ,וישובלמ יפ לע ,טנגילטניא

 ךתא שיה :ינלאש םהמ דחא .ילומל ובצינ ,םהיפגמב םהיסנכמ .םימודא ישובל

 ןועשו חספה גחמ הטילפה תיראש לבור 6.55 םשמ איצויו יסיכב ששמיו !ףסכ

 .הלאשה לע יתינע המ רכוז יניאו הינשה ינלאש "!התא ידוהיה, .ףסכ לש

 םידליל תלעות ינא איבמ ,ינא הרומ :יתרמאו םהינפל יתננחתהש ינרוכז ךא

 התיה ינונחת לע הבושתה .רתוי יל ןיא -- לכה וחק .ינא םינבו השא לעבו

 תמרה חוכ תא טעמ בכעש חתפה ףוקשמ אלול .ישאר לע הלאב הלודג הכמ

 תינרוחא יתלפנ אל טקניטסניאה יפ לע .תוומ תכמ הכמה התיה ,ושילחהו לקמה

 רידה ירוחאל הנפנו םהיניבמ רקדזמ ,ץוח יפלכ יתלפנ אלא ,םינפבש לתוכל

 לע םיכמו םיעצופ ירחא םיפדורהו .רדגה ןיבו וניבש אטמיסל (אסכה תיב ירק)

 ינשכ יל הארנ הליפנה םדוק דחא עגר .םייח חור ילב הצרא יתלפנש דע ישאר

 תחא הכמ דוע יתלביק הליפנה תעשבו ,אטמיסה ןמ םיצפוקו םיחיגמ םישנא

 .שארב

 לכמ וארש יתיב ינב ירבדל ,וליחתהו ינממ ופריו םהמ דחא [והשמ] רמא

 ינוסינכיו רדגה ןמ םישרק ינש וערק יתיב ינב .ל"נה םישנאה ינשב -- השענה

 ל"נה רצחב יתבכש 4 העש דע .יחור ילא ובישה םש ,םטלקמ רצחל ץרפה ךרד

 ןכתסיו תומל ךלוה ינאש ואר .הנכסה ינפמ םילוחה תיבל ינכילוהל ולכי אלו

 בוחרב תרבועה םיסוסה תבכרמ דע ינכילויו בל ץימאו רובג ,םינכשה ןמ דחא

 תוצקשהו םיצקשה .תמה לעמ דרפיהכ רצחב ינממ ודרפנ יתיב ינב .רדנסכלא
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 תובכרמ יתש .יב וקרז אל םינבא לבא ,םד ולוכ לאוגמה יפוג הארמל וקתש
 תא אינה הנושארה הבכרמב בשיש דחא ןטיפק .ינלבקל וצר אלו ינפ לע ורבע
 הבכרמה .ידיאל םיגעולו םיקחושה םינוירב ףקומ יתייה ךכו .ינלבקמ רוטקודנוקה
 ךלוה יקצולס ר"דה תיב תא יתיאר ליאמזיא בוחרב ירבעבו .ינתלבק תישילשה
 לכה תא האר ,בוחרה תא איהה תעב רבע לורטפהו .םיתיחשמה ידי לע סרהנו
 ישארב ושענ יכ ררבתנ םשו םילוחה תיבל יתאבוה .ןומהה תא רזפל רס אלו
 תיבב .התבצו התכוה תינמיה ידיו .םצעה םע םידרויה םיקומע םיעצפ השש
 םיעצפה ואפרנ אל יתאצ ירחא התע םגו .תועובש השמחכ יתבכש םילוחה
 ,לדה ישוכר .יתדובעל בושל יל רשפא יאו םומ לעב העש יפל יננהו ,ירמגל
 .דירש ילב זובנו סרהנ ,םידגבהו תיבה ילכ

 םיאולימ

 לש רעש תרדא .םינכשה םג תוערפב ופתתשה ,בוחרה ירג ירבדל (א

 הנשמ םהרבא .עקרקב הנומט ,יסורה ונכש לצא האצמנ (5 'סמ) לגס ןרהא

 םחלה לכ תא םיבורקה וינכשמ דחא ריבעה (13 'סמ) ולש הפאמה תיבמש ,דיעמ
 םישנא ראשו םידיקפה תוערפה רמגב ואב ןמלבוס ירבדל .ותיב לא יופאה

 סרהה ךותמ םהל ורחביו םירדחה לכב וקדבו ורבע היניעלו הארמל םידבכנ

 .ןוזפח ילבו תחנב םהל וכליו תולגעב ונעטיו רתויב םיבוטה ןמ םינוש םיצפח

 .ותשאו דחא ראד תיב דיקפ םג הריכה םה יניב

 .הז ףיעס 'א םיאולמב ומכ (ב

 .םינוש תומוקמל וחרבו ורתתסה םא יכ ,םשפנ לע ודמע אל םידוהיה (ג

 םגו םעישוהל לדתשה ולש ירצונה תיבה לעבש ,רפסמ (23 'סמ) ןמפיוק ךלמ

 .ןינוקיא םהל ןתנ

 לע קוזינ) לגס ןרהא לש ותיב ןברוח .הז ףיעס 'א םיאולמב ומכ (ד

 םירטושה ידיקפמ דחא .בומיפורט בוחרה דיקפ יניעל השענ ('ר 100000 ךס

 ! םכיתבל וסנכיה ,לזאזעל וכל :הנע הרזעל םהל אובל םידוהיה והושקיבש

 .תוערפל והוזרזו והוררוע םג וא ןומהה ילולעת לע הקיתשב ורבעש וא םילורטפה

 .קתשו הארו רצחה רעש לצא תעה לכ לורטפה דמע ןמלבוס לש ותיב ןברוח תעב

 לבא ,הרזע שקבתו םינונחתבו יכבב םהילא האצי ןמלבוס לש הנטקה הדליה

 .הושרגיו הל וקחש םה

 .ה

 .9 'סמ ילוקינ בוחרב רג ,ןמבוד דוד יפמ

 זרכוה ךכש .יתיבב יתרתתסנ ריעה הטקשש יפ לע ףא 'א םויב 'ג העש דע

 יתשא םע רקבל יתאצי 'ג העשב .ריעה תוצוחב לייטל אלש ,תסנכה תיבב
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 .בוחרב םילייטמ םידוהי .העש יצח רחאל יתבשו יריכממ דחא תיבב ידלי השלשו

 .תוצוחב בבותסת לא :הבוט הצע ךרדב יל ורמאו ונב ועגפ םיריכמ םיצקש ינש

 תומוקמה דחאמ אצי םואתפ .םולשב ונינפ לע הרבע םיצקש לש הנטק איפונכ

 ץופקיו !םיבירחמו םיכמ ונלצא ?םילייטמ םתא המ :קעוצו םידגב עורק ידוהי

 ןנובתהל דימ יתבשו ידליו יתשא םע יתיבל יתאבו יתזפחנ .םלעייו תחא רדג לע

 יתשא םע "תרגסג .ןומה ףטש .ילוקינ בוחרב המק המוהמ .ץוחב השענה לא

 םינייוזמ םילודגו שארב םינטק םיצקש ,תורבוע תויפונכ .ץוחל יתצצהו רצחב

 םישמחכ םישרפ תרומשמ תכלוה ןהירחא .תונולח תוצפנמו תוכלוה ,םהירחא

 .םשרגיו רטסיימייצילופה תא ובכיע םידוהי ינש .הנורחא רטסיימייצילופהו שיא

 םהיניב סופת דחא ןוירבו רטסיימייצילופה םע הרזח תרומשמהש יתיאר דימ
 .םהירחא קעוצו ךלוה ןומההו

 הליפתה ירחא 'ב םויב .אב ןיאו אצוי ןיא ונרצחב .םולשב רבע הלילה

 םידוהיו שדחה קושה י"ע ינא .ילוקינ בוחר הלעמ דע יתאצי ,יצחו 8 העשב

 ירצחל בושאו יתרהמ !ונירחא םיפדור ,וסונ, :םיארוקו םשמ םיצר םילוהב

 .ונל בורקה ינוק ע'זַא לש התיב ןברוח ליחתה דימו .יתיב ינב םע םש רגסאו

 (ירצונ לש ותיבב יכנא רד) ונתיבב תאצמנה ש"י לש ןילופונומה תונחל יתסנכנ

 ורתסנ התיבב .יל תואיתו יתיב ינב םע ינריתסהל תונחה תלעב ינפל ןנחתאו

 םהיניב .בוחרה ןמ םשל ואבש םידוהי דועו ,רצחב תורגה תוידוהי תוחפשמ יד דוע

 -- םידוהיה לכ .הב הנביכשתו הטימ תיבה תלעב הל ןתתו תחא הלוח תאצמנ

 ,יתיאר רדגה יקדס דעב .קינהמ ריואהו לודג קחודה .םליכהמ רצ תיבהו םיעבשכ

 .םדיל אבה לכ תא םש ובירחיו ינוק תיבב הינשה אטוידל םינוירבה ולעש

 .ףלעתהל בורק יהאו רדחה לא בושאו תיבה ןברוחב תוארל יב המק אל חור

 ףתלוכי אל ינולאעש תולאשה לכ לעו ,יחור בשתו םימ ילע הכפש תיבה תלעב

 ספטל ץמאתמ ,ןקז-ןןבל ,בש שיא יתיאר ,הרצחה תינש יתאצב .רבד בישהל

 הלוחה ןקזה יבא הזש יל המדנ הלהבהו ףוריטה ינפמ .רדגה לע תולעלו

 .רדגה לצא דמוע יתראשנ ינאו ונרצחל אובל ול יתעייסו וילע ימחר ורמכנו

 ,תופיפרק ךרד יתספיט .הנוכשבש תורצחה ןמ םיארונ תולוק יתעמש םואתפ

 רצחל ףקשנה ,דחא תיב גג לע יתילעש דע .הקעצה המ תוארל ,תוגגו תורדג

 יתיארו גגה תרדש ירוחאמ ימצע תא יתמצמצ .אסכה תיבל ךומס ,ןמלבוס םהרבא

 ותוא םיכמ ,םימיב אב דחא ידוהי ,םש דמועה םלוסה ןמ ,םיבחוס םינוירב

 םג והוכיו אוה םג םש דמעש דחא רוחבל ולפטנ ךכ רחא .ויסיכב םישמשממו

 םה ויהו םינוירבה ןמ םינש יתרכה .םיתמכ ולפנ םיכומה ינש .תולקמב ותוא

 אגלא םתוחאו וקסערטעפ בוקעיו לאינד םינעוצה .יל םיבורק םינכש ,םיחא"ינב

 איה םג םרתו !םונגרה הז הנה :היחא הל ורמאיו חצרה םוקמ לא איה םג האב

 .םיגורהה ישאר לע ךתו לקמ
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 יתדגה אל ילא יחור בושכ םגו .התיבה ףרוטמכ בושאו תוארמ וכשח יניע

 ינאו ,םידוהי המכ ורבע קחודהו ץחלה ינפמ .רבד יתא םיאבחתמה םידוהיל

 וניאר םשמ .דחא גג תחת ןילופונומה םע רגה ןכשה ידוהיה רדח לא ,םכותב

 ראשו םידגב וכלשוה ונינכש דחא תיבמ .ילוקינ בוחרב השענה ןברוחה לכ תא

 וחיניו םהיעבוכו םהיליעמ וטשפתיו רדה םישבולמ םירוחב ינש ואוביו .םיצפח

 הינשה המוקה לע ולעיו .הכאלמל םמצע תא םיניכמכ ,םהיככוס תא םדימ

 ,תונורא ,תיבה ילכ לכ תא האלפנ תוריהמבו בר ןוזפחב הצוחה םשמ וכילשיו
 אלו האב תרומשמה .םתוא רבשל ולחה םהידיבש תוטומבו ,המודכו תואסכ

 אל וליאכ םהמע םיחחושמ םמוקמב םידמוע וראשנו םהידגב ושבל אלא ,וסנ

 תא הליכאה תונחה תלעב ,תירצונה .ןילופונומה תיבב ידלי םע יתנל .םולכ ושע

 ללכבו ונתוא המחינו המחיר ,ש"יב ונחוכ הבישה ,אחספה םחלמ םיבערה ונידלי

 י? עדונו .רחא אובחמל שיא ,ריעה לכל ונרזפנ רקובב .םימחרבו דסחב הלהנתה

 יתיאר ינאש םיגורהה םה הלא .ונבו קינפורק לידוי וגרהנ ןמלבוס רצחבש
 .םתתימב גגה לעמ

 רקוח .רסאמב ומשוהו ל"נה םיחצורה ינש וספתנ הבורמ תולדתשה ירחא

 תא לכיטרפב םושרל גאד אלו ירבד תא רשפאה לככ שילחהל לדתשה ןידח

 ץמאתה ללכבו םש ריכזה אל אגלא הצקשה תופתתשה תא ,םתייווהכ םירבדה לכ

 תמאה לא םיאתה אל לכיטרפה .םינוש ןיפיקעב ילע אבו תיאדב יתודע תושעל
 .וילע יתמתח אל ךכיפלו

 הבופאטסוא בוחר 2 'סמ רצח

 .ולש -- תיבה ,הנש ח"ל ןב ,אטאריס היעשי ץיזתיב לעב יפמ

 תא ,יעדוימו יריכמ .,םירצונה ינכש וצפינ ברעב 9 העשב 'א םויב

 םהינבו םהישנ םע םירצונה םיתבה ילעב וטקלתה רקובב 'ב םויב .יתיב תונולח

 םינטקה םיצקשה .םתכאלמב וליחתי ןיאמ דחי וצעיתיו יתיב ינפלש שרגמה לע

 תניפל ובסנ םשמו אקסוואנאשאב בוחרל בושו אוצר ךכ ךותב םיצר ויה

 םיצקשה ומק דימו ,םהירוהל םמוקמל ובשו "קסבופאטסואו איאקסליאמזיא בוחר

 לא וצרפ ,תותלדה רובשל ושגינ םילודגהו תונולחה יסירתב םינבא וקרזיו

 תעורתו ץפנו סרה !לחה ןברוחהו םידגבו תותסכו םירכ הצוחה ואיצוה ,םתיבה

 והמיריו לודג ןוליו ערק דחא ץקש .םידגב ערוק הזו םילכ רבשמ הז !אררוה
 9 העשב .שיא םיששכ העש התואב םרפסמ !םינוירבל ןוששו החמש -- סנ לע

 דכ ךפש ינוונחה .ותיבב קיזחמ ידוהיש תלוכמה תונח תא סורהל ושגינ ךרעב
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 לע ךתינ םינבא רטמ .הללי לוקב חרב הזו -- םיצקשה דחא שאר לע םיחתור

 ורמאיו עבורהו בוחרה ידיקפ ואב הז עגרב .הזובנו הסרהנ תונחה .תיבה
 ראש םע יתיב ינבו ינא ,ונלוכ .בוחרה דרומב וכליו !האלה וכל :םינוירבל
 .ונלצנ רמאנו רצחב זא םידמוע ונייה ,תוחפשמ הנומש ,םיריידה

 ,רדנסכלא בוחרמ ונילא תדרוי השדח איפונכ התארנ יצחו העש ץקמ לבא

 והש אקסיליק בוחר תניפב .םיארפ תולהצמו הכפהמּו סרה הירחאו הינפלו

 וז העשב אצמנש לורטפה יניעל ,םיתבה תא בירחהל םש ודמע םה -- טעמ

 עבראכ ,הזה לודגה ןומהה תא יתוארב .יתיבל ודרי םשמו ,הארו תיבל ךומס

 הינשה רצחה .ונממ דבא סונמ !ונדבא ונלוכ ,ונדבא :שואיב יתארק ,שיא תואמ

 .ןכשה ונלבקי םא עדוי ימ רדגה ךרד המש ץופקנ םאו ירצונ ןכש לש איה

 ,דחא ןטק רדחב ונלוכ ונמצמטצה םשו ,ףתרמל המודה ןותחתה רודמל ונלוכ דרנו
 םיחצורה וארי ילוא :רומאל ,םישנה ירוחאמ ורתסנ םידליהו םירבגה .לפאו רצ

 סרהו ץפנ לוק .םירבגה םג ןתוכזב ולצנו ,ןהילע ומחריו ןדבל םישנה תא קר

 םידחא םיחצור ודרי ףוסבל .ונישארל לעממ ,הינשה הלפכמה ןמ ונינזאל עיגה

 הנהו לכואה רדחב ,לושיבה רדחב םה הנה .םיאב םה הנה .ןותחתה רודמל םג

 םינפוא יבכור לש עבוכו דחא ןוירב דמע חתפב .ונאובחמ רדח תלד החתפנ םג

 הנה :היקנ תיסור ןושלב רמואו ארוק ,םיארפ-שושמ רמוא ילוכו ושארב

 דימו .יראטובודב ונמד םצצמ לע לודג דעו ןטקמ םטחשנ ןאכ !הפ םידישוה

 רוזגיו םישנה שאר לע לזרב טומב תוכהל לחיו דחא ןוירב רדחה ךותל ץפק

 ,הקעצ ,התכב ,השק העצפנש ,םישש תב ,הנקזה ימא .לאמש לעו ןימי לע
 הבע ןחלוש לגרב הממה חצורה .ינבב ועגת לאי יתוא אנ יגרה :הננחתה

 6 ןב קוניתת לע ףטש המדו התלגלוג הבקונ יתשא .תפלעתמ הצרא לופתו

 ,דפסמו יכב ,תוללי ,םינונחת ,םינושמ תולוק לש היבוברע .הקיחבש םישדח

 לש היבוברע ןימל ולעו ופרטצנ הלא לכ .םידליה לע םימחר תשקב ,קושנו קובח

 ןוירבב דוע םשל אבו ץרפתה ךכ ךותב .םהינפב דומעל ןיאש םינושמ תולוק
 שמח ןב ןטקה ידליו .םישנה וחווצ !ןיכסב ונטחשל ואב ,יוה .ודיב הכורא ןיכסו

 החצינ ףוס ףוס .באכמ ץווכתה יבל ?היחנה -- ינוטחשי םא אבא יוא :ינלאש

 השלש יל םג ,םכמע םידליש םכירשא :רמא ןושארה ןוירבהו ,םימחרה תדימ

 !םידלי םיטחוש איכרותב קר .אוה ןמחרו ,אוה דסח לש ךלמ -- ונכלמ ,םידלי

 .הכלאו ילש "לעיטרא,ה ימע יתחק דע ,הזמ ואצת לאו םכיתושפנל ורמשיה

 .הל הכלה איפונכהו ודסח לע ןלזגה תא םיכרבמו םיחבשמו םידומ ונא

 .וילתכו וירונת ,ויתונולחו ויתותלד לע עעורתהו ץרפנ שדחה יתיב

 ןייה תויבח .םותמ ראשנ אל םיצפחהו ןילטלטמה לכבו םישדחה יתיב ילכב

 םהידכ ואלמיו םירצונ םיתב ילעב ודמע אובחמה ןמ יתאיציב .ולזגנו ורבשנ

 -- םדסח לדוגב השעמ תעשב יל ורמא -- היעשי ,ךל ,ךל, -- םהיתבל ואשיו ןיי
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 םיעוצפהו םיאבחנה .לבור 5000-ל הלוע קזנה %ךב עגנ אל ונחנאו ךל ךל
 תיבב ונל יתיב ינבו ינאו םילוחה תיבל הלבוה ימא ,ורבעל שיא :םתאיציב וטלמנ

 .בורק ןכש ,ירצונ ןולגע

 הבופַאטסוא בוחר 36 'טמ רצח

 ןקזה גורהה לש ודכנ ,הנש 28 ןב ןיי רחוס ,גרבנייטש םייח לארשי יפמ

 .סידלאג דוד ןב ביל םייח "רך

 תירחא תישארמ יתנבה ,ונתיבב תויגוגזה תא וצפינשכ ,'א םויב דוע

 םישדחה ,תיבה ילכ לכ תא .רשפאה לככ הערה ינפ תא םדקל יבל תא יתמשו

 -ןחלוש םא יכ תיבב וראשנ אל .הילעבו האובת לש םֶסואב יתרתסה םיצפחהו
 יתמק !יתישע המ .םדבכ ינפמ םאיצוהל יתלוכי אלש ,תונורא ינשו הפס ,זגרא

 יתערק תחא הלודג תסכ ,יתרבש הפסה ןמ תחא לגר ,םהינפ לע םתוא יתכפהו

 -- !המלו .ימצעב תוערפ יל יתישע רבד ףוס .םירדחה לכב תוצונה תא "תחרפהו
 תואלמ שמח ,תויבח עבש ואצמנ רצחב :תחא דוע .םייוגה לש םתעד בונגל

 המ .ןיי תויבח ולוכ היה ילש ףתרמה םגו .ץמוח -- םיתשו חבושמו בוט ןיי

 תורושב ףתרמה חתפ לצא ןתוא יתחנהו תולודג תוקיר תויבח יתחקל !יתישע

 ?המל ךכ לכו ךוותב יתמש תובוטהו תואלמה תויבחה תאו תונורחאהו תונושארה

 יתעד הררקתנ הלאה תונכהה לכ ירחאו .טייוגה תא תומרל ידכ ,םעפה דוצ
 .םש ןלנו הילעל ונספיט יחאו ילתשא םע ינאו תצק

 ונרגס ,םהיצפח תא םיריידה ראש םג וריתסה םכשה רקובב 'ב םויב
 דעב וניאר 11-10 העשב .רצחב םינייוזמ דומענו תונולחו תותלד ,םירעש

 ןמלדייא קיזייא תיב לע הלפנתה איפונכו ונתיב לומ דמוע לורטפ םיכרחה
 ואבחתיו הילעה לא ,שפנ ב"ל ,םידליהו םישנה לכ ולע זא .והתבירחהו ךומסה

 ךכ ךותב .הנובמ דחאה היצח ,דאמ הכורא ונרצח .חעבש וראשנ רצחבו .םש

 תולעל לחנו ההובגה ץעה רדג לצא םלוס דמענו להבנו ונרצחל איפונכה העיגה

 הילעו סופיט ידכ ךות רבשנ םלוסה לבא ,רדגל רבעמש הינשה רצחל ץופקלו

 שארב םיצפוקה ןמ יתייה ינא הוראשנ השמחו םינש אלא רובעל וקיפסה אלו

 ףבשנ רעשה .רדגה לצא םש םילדגה םיבשעה ןיב י"תרָתִתְסנו םולשב יתרובעו

 וליתתהו 'וכו םיצפמב ,תומודרקב רצחל וצרפתה שיא םישמחכ םייוגהו םיתניב

 םירבגהש וניארו םיכרחה ןמ ונצצה .הרעג לוק ונרצחמ ונעמש םואתפ .םיבירחמ

 םשל וסנכנו וקחדנ העברא .אסכה תיבל רצחה יתכריבש הבחרל חורבל םיזפחנ
 .תורבעה ליל ירחא ימולשב תוארל יתיבמ רקובב אב (םיעבש ןב) ינקז יבאו

 יתש טשפ ןקזה .ץע טומב דחא יוג וילע ץפק אוה ףא סנכהל קיפסה אלש דע
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 קעצ יוגהו .ףסכ יל ןיא :שלח קוניתכ תונמחר לוקב הפר הפשב רמאיו וידי

 ,ירצונה בכרה העש התוא לכ דמע רצחה רדג לצא !דלעג עבביג :הגעלנ תידוהי

 : חצורה לא ארקו ונרצחל ובורו ושאר הטיה

 הלחת קעצ ןקזה .ןקזה שאר לע וחוכ לכב ךיו ץעה טומ תא חצורה ףניו

 ןיידע בכרהו .אסכה תיב חתפ לצא ץראל לפנו הנושמ המיהנ םהנ כ"חאו

 דע ןקזה שאר לע תחא הכמ דוע חצורה ךיו %! שארה לע ול ןת, :קעוצו דמוע

 .אסכה תיב לע וחאריו ןלזגל בכרה כ"חא ארק !םידוהי דוע ןאכ שי .ולוק םדנש

 אתה תא אלא ,םידוהיה ואבחתנ ובש אתה תא אל תועטב חתפ ,ינמרא בלג ,חצורה

 אצמו וחתפ ,טירח םשמ איצוהו ויסיכב שמשימ ,ןקזה לא םשמ רזחו קירהו ינשה

 .ול ךלהו קקר .האיצמה תא ותמחב קרז חצורה !הטורפ יצח וב

 .םיקתושו לכה םיאור ,רדגה ירוחאמ םיבכוש ונייה חצרה תעש לכ ונחנאו

 ,ןברוחה רמגב .ונימדנ תומהבכו ןבאל היה ונבל -- ונימחר וררועתנ אלו וניכב אל

 ,טחוש לאיחי םהמ דחא ,אסכה תיבמ העבראה ואצי ,איפונכה הל הכלהשכ

 רטושה והנעיו "!רצחב שיא וגרה, :רמאיו וילא ץריו בוחרב 140 'סמ רטוש האר
 תוארל םיאבה ןמ םירצונ הברה להק ףסאתה "!יל תפכיא המ ינאו. :קוחשב

 ."הזחמ,ב

 .הכומס רצחל רדגה ךרד םלוכ וצפקיו ,וירבח לא רצחל עגרכ בש לאיחי
 טלמנו !וכהו ואוב ,םידוהי דוע הנה :ץוחבש םינוירבל ארוק ליחתה בכרה

 םשמ תאצל ונב ץאיו ,ושפנל ארי ירצונה רצחה לעב לבא .תישילש רצחל ונלוכ

 דחי םש רתסינו ונתיב תיילעל םירהצב 2-1 העשב אובנו םלוס ונל ןתיו

 תויבח ץפנ לוק .דאמ ורבג בוחרב תולוקהו תומוהמה .םידליהו םישנה םע

 .םידרחו םישירחמ ונבכש .תוירי לוקכ ונל המדנ שידארפ רכשי לש ןייה רצואב

 הפ תמיתס ןוגכ ,תולובחתה לכו העש התוא לכ היכבב העוג היה דחא קונית

 לנב לכ וילע ורזג !וללגב ונלוכ דבאנ אלש ,תושעל המ .וליעוה אל המודכו

 ץפק :וזמ הבוט הצע אצמ דליה יבא לבא ...הקינח ,שיא םיעבראכ ,הילעה

 ריואה ןמ וטלק הזו דליה תא ול הקרז ותשאו ןכשה רצחל גגה תבורא ךרד

 .םאה םג הצפק ךכ רחא .תחפטמל

 .םיסורהו םיברחנ וניתב לכ תא אצמנו הילעה ןמ ונדרי הלילב 'ג העשב

 וסנכי אלו םינוירבה ואריש ידכ ,רצחה רעש לצא ונבכשה ינקז יבא תפוג תא

 תמיו תוערפה ירחא עובשכ ןב הדלי תרבועמה יתשא .ורבעל שיא טלמנו דוע

 .םימיה םתואב דאמ תויוצמ ולאכ םידלי תותימ יכ רמא אפורה .ץבשב דליה



 רלדאסייו םייח

 בונישיקב םורגופה

 (הייאר דע תומישר)

 ראצה לש ינויצקאירה יזכרמה ןוטלשה תרמצו הרטשמה ידיב התיה תרוסמ
 -- היסור יבחר לכב םידוהיב םימורגופ וכרענ רשאכ ,1881 תנשמ דוע גרובהטפב

 םעה ינומה ןיב תוינכפהמה תועדה תוטשפתה דגנ רתוי בוטו ליעי קשנ ןיאש

 וטלתשה,ש םידוהיב תוערפ רשאמ ,יראצה רטשמל תודגנתה תעונת דגנו םירכיאהו

 תא תוירזכאב םילצנמ, םידוהיה ."אמא היסורב םיירובצהו םיילכלכה םייחה לע

 תא ואצמ רשא תואלתה לכב םיירקיעה םימשאה םה ןכ לעו "היסורב םעה ינומה
 .היסורב םעה ינומה

 תיחכונה האמה תישארב ילכלכהו יטילופה בצמה

 ולבס הזמו דורי היסורב ילכלכה בצמה היה תיחכונה האמה תישארב
 םימשאה תא ושפיחו םישאוימו םירמרוממ ויהש ,םירכיאהו ריעה ילעופ רקיעב
 םידוהיהש ,.ר.סו .ד.ס ומכ ,זאד היסורב תוינכפהמה תוגלפמה .ברה םלבסב
 ,"דנוב,ה ןכו ,רתויב ססותה קלחה ןהב ויהו תרכינ יד הדימב ןהב ופתתשה

 םתלומעת תרבגה םשל וז תונמדזה ולצינ ,תינכפהמה ותלועפ תישארב היהש
 .םירכיאהו םעה ינומה ןיב תבשק ןזוא ואצמ םגו ,םיבחרנ םידממב

 לש היפונכה וטילחה ,םידוהיה דגנ םינומהה לש םמעז תא תונפהל ידכ
 ןופ םידוהיה ררוצו רשה םשארבו גרוברטפב םייזכרמה תונוטלשהו ינשה יאלוקינ
 םיינכפהמה םינלמעתה ואצי םכותמש ,םידוהיב םימורגופב שמתשהל הוולפ

 .םייקה רטשמה דגנ םיירקיעה

 בונישיקב ורחב עודמ

 המכמ ,בונישיק ,היברסב לש הריבה ריעב ורחב םורגופל םוקמה תא
 : םימעט

 ידיב הלע הבש ,הסידוא ירחא ,היסורב הינשה ריעה התיה בונישיק (א
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 םתרזעבו ןאבישורק ררוצה לש ותושארב םיימוקמה םיימשיטנאהו תונוטלשה

 לארשי תאנשב עודיה ןוגריאה תא םיקהל ,םייזכרמה תונוטלשה לש םתארשהבו

 הלומעת התיה ןוגריאה תרטמ .(יסורה םעה תודחאתה) .נ.ר.ס :הצמשל עורפהו

 תאנשו תוימשיטנאה תרות דעבו היסורב םיינכפהמ תונויער תוטשפתה דגנ

 הויצ ומצעב ראצהש םינומהה ןיב תועומש תצפה ידי לע תינוציק לארשי

 .םידוהיה תא דימשהלו גורהל

 תורעבב םיעוקש ויה ,היסולכואה ללכמ 90% וויהש ,היברסב ירכיא (ב

 ,םהילא ועיגה אל ,הנידמב תויזכרמה םירעבש תינכפהמה העונתה ידה .הרומג

 וששח אל ךכ םושמ ."תיסורה הכפהמה לש אעדנאוו, םשב הרתכוה היברסבו

 ,ןכש ,תוערפלו זולהקתהל "תישפח די, םעה ינומהל קינעהל םורגופה ימזוי

 .יראצה רטשמה דגנ תונגפה ידיל םירבדה ועיגי אל ,םתעדל

 רענה ,בונישיקל הבורק הרייע ,יראסובודב חצרנ 1903 תנש תישארב (ג

 ,תועומש תצפה ידי לע הז חצר השעמב ושמתשה םיתיסמה .וקנשטוביר יניארקואה

 םג .חספל תוצמ תייפאל ומדב שמתשהל ידכ ירצונה רענה תא וחצר םידוהיהש

 גרוברטפב "לגדה, :םינותעה םשארבו בונישיקב םיימשיטנאה | םינותעה

 ולפנ ,ןאבישורק לבאפ ימשיטנאה ידי לע וכרענש ,בונישיקב "ץיבאראסיב,ו

 .םירצונה לש םמד יצצומ םה םידוהיהש םהישוריפב וערתשהו תאזה האיצמה לע

 הריקח ךורעל םיימוקמה תונוטלשהמ השרד בונישיקב תידוהיה הליהקה

 .ימוקמ ירצונ רענ היה חצורהש הריקחה החיכוה םנמאו .הו חצר לש תקייודמ

 ימ לבא .הריקחה תואצות תא םסרפל ץלאנ "ץיבאראסיב, ימשיטנאה ןותעה

 ? תוריעז תויתואבו תחדינ הניפב ןותעב וספדנש הלא םירבד ארק םעה"ינומהמ

 ימשיטנאה ןוגריאה ירבח .הקספוה אל םע ינומה ןיב םד תלילע לש הלומעתה
 .תימוקמה תיסורה היצנגילטניאה ןיבמ םלוכ וטקלתה בונישיקב .נ.ר.ס םחולה

 ,יקסבזרסיפ ; בבונישיקב תינוריעה הירפסה תלהנמ ,הקסבוזרוח .נ :לשמל ירה
 "אימאנז, :םינותעה ךרוע ,ןאבישורק .פ :רקוחו טפוש ,ץיבודוד :ןוירטונ

 דציכ .בודארגומיס רוטניסה ןורחא ןורחאו ,ןינבל ןלבק ,ןינורפ ;"ץיבאראסיב,ו

 דומלל ןתינ השעמל הכלה תמחולה תוימשיטנאה תרות תא ןורחאה הז עציב

 רתויב םילודגה תוזוחאה ילעבמ היה אוה :םייטרפה וייחבש דחא השעממ

 חילצה אל אוה .םיריזחו םישבכ ,תורפ םוטיפו לודיגל תווח ודיב ויה .היברסבב
 תויליבטנרה .דיב אבה לכמ "םיבחוס, ויה ויתרשמ לכש םושמ ולש וקשמב רתויב

 םינמוזמ רסוחמ תדמתמ הקוצמב היה הזוחאה לעבו םיאלפ הדרי ולש קשמה לש

 םישורדה םינמוזמה גישהל ונממ רצבנ .יח ילעבל השורדה הקפסאה תשיכר םשל

 ינב לצא תאז גישהל היה לוכי אלש יפלו .השורדה הקפסאל יארשאה תא ןכו ול

 ינכוסמ ,ידוחי לש ותרזעב .ושפנ אונש ידוהי הזיא תרזעל תונפל ץלאנ היה ומע
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 הקפסא יגוס לכ לבקמ בודארגומיס היה ,יול ךורב םשב ,ןהכ .ט לש חמקה תנחט
 ךירצ היה רשאכש ,יניעב תאז יתיאר ףא ךכ רחאו ,יל רפיס הז יול .יארשאב
 לא םינפ וילא הנפ אל ,הקפסא ינינעב יול םע רבדל בודארגומיס רוטאניסה
 יארב וטיבה םהינש .יול דמע ובג ירוחאמו יאר לומ ורדחב בשי אלא ,םינפ
 ...םהיקסע לכ תא ורדיסו החישה תא ולהינ הככו

 םיעוקש ויהו היסולכואה ללכמ 90--95% ,רומאכ ,וויה היברסב ירכיא
 קר התיה םהלש רובידה ןושל .םיתבפלאנא םלוככ םבור -- הרומג תורעבב
 םידורמ םיינע ,םיאכודמ ויה .ללכ ועדי אל טעמכ תיסור וליאו ,תיבאדלומ
 .לובג ילב םתוא ולצינ רשא ,םיימוקמה ויתרשמלו ראצה ןוטלשל םיענכנ

 תעדל וחכונ ,םידוהיב תוערפ עורפל םתמיזמ עוציבל םתלועפ תישארב

 שאר ,בוגורטסוא ונגס ,באר ןופ ךלפה רש ןוגכ ,ימוקמה ןוטלשה ישאר

 ךומסל ןיא יכ ,לדנבל (העודיה "תישילשה הקלחמה,) תיטילופה הימרדנ'זה

 -יטנא תולועפל םתוא עינהל ןיאו תיבאדלומה תימוקמה היסולכואה לע ירמגל

 םע תפתושמ הפש םהל רשא ,םינלמעות םהיניב אוצמל ולכי אל ףאו תוידוהי

 .םידוהיב תוערפ םשל םתוא ןגראל ידכ ,םיינוריעה םעה ינומה

 םיערופ ,"תושדח םינפ, םתרזעל איבהל תוערפה ינגראמ וטילחה ךכ םושמ

 םידמב םימרדנ'זו םירטוש ,.הניארקואו תיזכרמה היסור יכלפמ ,ץוחה ןמ םיסונמ

 תוערפה ימיב שמשלו םיימוקמה םינומהה תא תיסהל לטוה הלא לע .םייליביצ

 תוערפה ינפל םישדח המכ .ועתריי אלש ,םוקמה יבשותל תפומל "דראגנאווא,

 ,"הבקסומ, עדונה לודגה חזרמה-תיבב הלא "תושדח םינפ, תוארל היה רשפא

 .איאקסרדנב תניפ הקסבורדנסקלא בוחרב רשא

 .ןינב-ילעופל דוחיבו םוי-יריכשל הדובע-תסרוב ןיעמ היה הז חזרמדתיב

 םינפב םילקתנ ויה ,יאנב וא םוידריכש ןימזהל "הבקסומ,ל ואבש בונישיק יבשות

 ,דימת םידמוע ויה אלא ,הב ונינעתה אלו הדובע ללכ ושפיח אל רשא ,תושדח

 םיתיסמו ,ךרד ירבוע ,םע ינומה םתס וא םילעופ תוצובק שארב ,ברע דע רקובמ

 אמא תא ודקפ רשא תורצה לכב םימשאה הלאב םוקנלו םידוהיב תוערפ עורפל

 רשאכ 1903 ראונאיב האישל העיגה םידוהיה דגנ תיסראה הלומעתה .הימעו היסור

 םיתיסמה .וקנשטוביר לאכימ "רצונה רענה בונישיק דיל יראסובוד הרייעב חצרנ

 תללוכ המשאהל עספכ ךא ןאכמו רענה הז חצרב םידוהיה תא יולגב ומישאה

 וז התסה .תוצמ תייפאל םמדב שמתשהל ידכ םירצונ םירענ תטיחש :רתוי
 .המקנ םהב תושעלו םידוהיב תוכהל תויולג תואירק התוול

 הרטשמה יניעלו ריעה זכרמב םירוכש םיערופ י"ע תאז היולג התסה
 הירפסב םג וארנ הער "רשבמ םינמיס .םידוהיה ינומה לע לודג דחפ הליטה

 ודוסו ומולש ישנאמ .הקסבוזרוח .נ העודיה תררוצה תלהנהבש תינוריעה
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 :םיימשיטנא םינותע ינש רואל איצוהש ,ןאבישורק לבאפ לש םיימיטניאה

 תואמ םוי"מוי ורקיב וז הירפסב .בונישיקב "ץיבאראסיב,ו גרוברטפב "אימאנז,

 יתרקיב םינש ךשמב .רזעד-ירפס ושקיב רשא ,םיינוכית רפס"יתבמ םידימלת
 םינוחרי ,םינותע תאירקב תועש 2--3 םוייםוי םש יתיליבו הירפסב ינא םג
 תוגלפמ יגיצנ לש שגפמ םוקמכ םג םינש ךשמב השמיש הירפסה .םינוש םירפסו

 .תוחישו םירבד יפוליחל דעומ םוקמ ןאכ היה ןכו םינותע אורקל ואבש ,תונוש

 םישנרב לש שגפמ םוקמל הירפסה הכפה םורגופה ינפלמש םהה םימיב
 ימשיטנאה ןוגריאה ירבח ןכ ימכו שרח ירטוש ,םייליביצ םידמב םימרדנ'ז ,םיכושח

 וציפהו םהיניב ושחלתה הלא .האירק םשל ןאכל ןבומכ ואב אל הלא :!.נ.ר .ס
 עיפומ היה איהה הפוקתב .וקנשטוביר תחיצרב םידוהיה תא ומישאה ובש זורכ

 רוקיב ךרוע היהש רחאל ומצעבו ודובכב ןאבישורק .פ הירפסב תובורק םיתעל
 | .הקסבוזרוח תלהנמה לצא

 םידוהיב תוערפ עורפל יולגב ןאבישורק ארוק היה ולש םינותעה 2 יפד לעמ

 .וקנשטוביר רענה תחיצרב םידוהיה תא םימישאמ ובש זורכה ספדנ ףא וסופדבו

 הרוזנצה דצמ הערפה לכ אלל תונותעו םיזורכ י"ע םיערופה לש וז התסה

 לעו ללכב היברסב ידוהי לע דחפה תא רתוי דוע הלידגה ,ימוקמה ןוטלשהו

 .טרפב בונישיק ידוהי

 לע תויולפנתההו תורגיתה ויה 1903 לירפאב םורגופל הנושארה "תינונסה,

 "המדקמ,, ןיעמ ,"םינטק, םימורגופ השעמל הלא ויה .ריעב םינוש תומוקמב םידוהי

 הדובעה תוסרובב ,תוכמו תורגית תוולמה ,הלא תורידת תויולפנתה ועריאו .תואבל

 יאצומב בור יפ לע ,ינוריעה ןגב ,ןויצ יריעצו "דנוב,ה לש הסרובב טרפבו
 רדנסקלא בוחרב לייטל םיאצוי ויה רעונה דוחיבו ידוהיה להקה רשאכ ,תותבש

 .בונישיק לש ישארה בוחרה -- הקסבור

 ינפל הנורחאה תבש יאצומב םורגופה ינפל הלא תויולפנתה ןאישל ועיגהו

 .םירצונה לש אחספה גח

 םוי םלצא ארקנ היה םירצונה לש אחספה גח ינפל עובשל ןושארה םויה

 תובוחרב םירוחב םיעיפומ ויה הז 'א םויל רואבש היה גהנמ .חברעה לש ןושאר
 קוחצ ךותמ ,םיציברמו םהידיב םיקד הברע יטבש םע ,היסור ירע לש םיישארה

 תובוחרב םירוכש םיערופ ועיפוה וז תבש יאצומב .תולייטמ תורוחבב ,תוללוהו

 ,םידוהיה םילייטמה זוכיר םוקמ ,הקסבורדנסקלא בוחרב טרפבו ריעה לש םיישארה

 ןימי לע וציברה הלא .שממ םורגופל קחשמה תא וכפהו ידמל םיבע םיטוש םע

 ועצפנ םילייטמ תורשע .ןימבו ליגב לידבהל ילבמ םידוהיח םילייטמב לאמש לעו
 המכ וראשנ הכרדמה לע וליאו .ותיבל שיא שיא דחפב ורזפתה םילייטמהו לק

 .הרטשמה העיפוהש דע םהב לפיט אל שיאו םייניצר םיעוצפ
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 רתוי וא ,םורגופה ברע לש וז תבש יאצומ לש הז דעומ הפי יל רוכזו
 ומבו לק "תעצפנ ,בוחרב םילייטמה ןיב זא יתייה .םורגופה תלחתה לש ןוכנ
 שיאש טרפבו ןנוגתהל ילבמ וחרב םלוכ .ןיפנא ריעזב םורגופה תא "תיאר יניע
 תולפנתהל ךפהיי אחספה ינפל הז יתדייצח יממע-יצח סקטש ,ומצעל ראית אל
 ןורחא םוי ,אוהה רקובב ליחתה יתימאה םורגופה םרב .םידוהי םילייטמב םורגופלו
 .הקסבורדנסקלא בוחרבש "הבקסומ,, חזרמה תיב תוביבסב ,ונלש חספ לש

 "הבקסומ, חזרמה תיב תביבסב וטקלתה םיערופה לש תונושארה תוצובקה
 םיבשותה ויה םהבש ,םיבורקה תובוחרל ורזפתה םשמ .בונישיקב יליפושט רכיכו
 םידוהיה תא םינבאב םוגרל וליחתה "םידוהיב וכה.,  תוקעצב .טועימב םידוהיה
 לכמ וסמח ,ויה םידוהי לש ןלוכש .תויונחה לע ולפנתה ,ךודב םהל ועלקנש
 .הצוחה וקרזש וא ובחס תורוחסה רתי תא וליאו םוקמב ותש ש"ייו ןיי .דיב אבה

 וכיהו (אקנוק) םיסובוטבאמ םידוהי דירוהל וליחתה ברע תונפלו םירהצב

 .םהינועשו םהיטישכת .,םהישובלמ םידוהיהמ ודירוה ףא :חצר תכמ םתוא

 .םורגופה לש םינושארה תונברקה ולפנ וז "הלועפ,ב

 סנ ךרדב יתלצינ

 .דבלב םידוהי תסלכואמ הביבס ,יקסבלבפ רטפ בוחרב יבא תיבב יתרג

 ונילא עיגהל וליחתה םירהצה ירחא 4-3 תועשב קרו רומג טקש ררש ןאכ
 םידדוש ,םידוהי לע םיערופ םילפנתמ יליפושט רכיכ תוביבסבש ,תוגיאדמ תועומש

 גחה ימי תא השע רגובמה יחא .םיבשו םירבועב םיכמו םידוהי לש תויונח

 לש תברועמ היסולכוא ןב בוחר אוה ,23 איאקסנאימרא בוחרב רשא ונתוח תיבב
 תונושארה תויולפנתהה לע תועומש ונילא עיגהל וליחתהשכ .םירצונו םידוהי

 םוקמ ,ונילא ותשא תאו ותוא ןימזהלו יחא לא עוסנל ילע לטוה יליפושט רכיכב

 וראשיי םהש וניצרו הערה עיגת אל ונילאש ונייה םירובס .טלחומ טקש ררש וב
 .םעז רובעי דע ונלצא

 םושמ שי םיישארה תובוחרב "אקנוק,ב העיסנבש ימצעל יתראית אל
 יתלפנש ,יל ררבוה אקסביפמאלראח בוחרב אקנוקל יתסנכנ רשאכ ,ןכאו .הנכס

 אלל םירוכש םירצונ םיעסונ השודגו האלמ התיה אקנוקה .הנכסב ייחו חפב

 בוחר תלחתהב .וזזבש אקדזומו ןיימ םירוכש ויה םיעסונה .דחא ידוהי
 הנפו ידי לע שממ דמע ,ןקדבע ,םשוגמ ,רימת יוג אקנוקל ץפק איאקסנאימרא

 ןאכ ןיאה רמולכ "!בודיז טוט אמינ, :הלאשב םיעסונה להקל ישארל לעמ
 !? םידוהי
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 אוהש דימו ףכית :היה רכינ חצורהו רוכישה יוגה .לש וז תינחצר האירקב
 ידוהי ינאש -םיעסונה יב וניחבה .אל סנ .ךרדב- .םידוהי לש םיפסונ .תונברק שפחמ

 םידוהי ןיא אקנוקבש היה חוטב רשאכו .שיא הנע אל חצורה לש ותלאש .לעו
 .םירחא תומוקמב :םידוהי שפחל .ךלהו דרי

 םהמי רצבנ .סנל יתייה יחא לש ותיבל םיעגר המכ רחאל יתעגה רשאכ

 םיערופהש ועדי רבכ םהש :ןוויכמ ,אקנוקב םהילא עיגחל-יתחלצה .דציכ סופתל
 הלא ןיב םיאצמנ רבכו .חצר  תוכמ .םתוא םיכמ ,םיעסונ םידוהי םשמ םידירומ
 "בא תיבל יחא תחפשמ תרבעה לע העצההש ,ןבומ .םיגורהו םיעוצפ הברה
 סנ יל עריא בושו !התיבה רוזחא דציכ :הלאשה קר הרתונ .קרפה לעמ .הדרי

 לעמו רצחל רצחמ תוציפקב ,תונוש תואטמיס ךרד התיבה .לגרב יתרזח .יתלצינו
 .התיבה םולשב יתעגה הכשחה םעו ,תורדגל

 םויה לכ ךשמנו 1903 לירפאב 6-ב חספ לש ןורחאה םויב ליחתה םורגופה

 רשא ,םירגובמו םירענ לש תויפונכה .הלילב תורחואמה תועשה דע םויה תרחמלו

 תואירקב וליחתה "הבקסומ,, חזרמה תיבו "יליפושט,, רכיכב לירפאב 6"ב וזכרתה
 העשמ ולדג הלא תויפונכ .ךרד ירבוע םידוהיב םינבא תודיילו "םידוהיב וכה,

 יקלח רתי לע וטשפ רשא ,שיא 25--2) לש תונטק תוצובקל וקלחתהו העשל

 וארקו םיערופה שארב ודעצ רשא םישרפ תוגולפ לש ןתוסח תחת הנוילעה ריעה
 םיערופל רשפאל הנווכתנ וז הדוקפ לש המצע לכ "!םיתבל סנכיהל, :הווצמ לוקב

 תוברל ,םידוהי לש תויונח לע תורעתסהו ידוהי שוכר תזיבבו דושב תישפח די

 תונפ םע .ךרע ירקי םירבד ראש לכו םיטישכת ,םידגב לוזגל םהיתבל הרידח
 -- םידוהי םיסלכואמה הלא דוחיבו ללכב ריעה תובוחר ירמגל ונקורתה :םויה

 .הב תוומ תיימודש ריע הכפה בונישיק

 ,ריעה לש ןותחתה קלחל הרידח תינכת םיערופה ישאר וננכית הליל ותואב
 .חצרו דוש םשל ,םידוהי ובורב סלכואמה ,אקסביפמאלראח בוחר ירחא ערתשמה
 ףא םידחאו בלצב םהיתב תא ונמיס םידוהי-אל לש םיתבב תועיגפ עונמל ידכ
 ,רקובב םכשה .םירצונ לש רכיה ןמיסכ ,םהיתב תונולחב ראומ בלצ וביצה

 יתצצה .בוחרל רצחהמ תאצל יתששח לבא ,יתמק ,לירפאל 7-ב םויה תרחמל
 10-9 העשב :קרו התארנ אל היח שפנ .ץע רדג לש םיקדסה ךרד הצוחה אופיא

 ךוסנ ןורוויחש ,םילהובמו םידחפנ ,םיטעמ םידיחיב ןיחבהל היה רשפא רקובב
 םה .םהיתב לא ןוזפחב ורבעו ריעה לש ןוילעה קלחהמ ואב הלא .םהינפ לע

 תונגרואמה תויפונכה קר אל ופתתשה םהבש ,לומתאמ העווזה ישעמ לע ורפיס

 ,אדירג "תונרקס,ב וקפתסה אל רשא םירצונה םיבשותה ןיבמ םיבר םג אלא
 :הזיבב די חולשל םג וסינ אלא

 םיליית לש תוגולפ םירהצב תחא העשב ועיפוה דציכ ,הפי יל רוכזו
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 םהיתבל סנכיהל ונלש בוחרב םידוהיה לע ודקפו םהיסוס לע םיבכור םירטושו
 ,ףיסוהל רתומלו .הקסבלבוקעי ךרד איאקסנאימרא בוחרמ ונילא ןאב םיבכורה
 תותלד ורגס .םהיתבל וסנכנ םלוכ ;היח שפנ לכמ ףכית ןקורתה בוחרהש
 .םיסיבתה תא ןכו תונולחו

 .הצוחה יתצצהו יתצצה ,ונלש ץעה רדג לש םיקדסה ךרדו ונלש רצחב יתדמע
 םיערופ תוצובק ועיפוה םהיסוס לע םיבכורה םירטושהו םילייחח ירחאש יתיאר
 אל רמולכ ,םוקמה ישנאמ םה ןיאש םהב התנע םהישובלמו םהינפ תרכהו
 םע םינאבאדלומ ועיפוה םהירחא קרו .םיניארקואו םיסור אלא ,םינאיבאדלומ
 גורהלו דודשל ראצה תדוקפ עמשל םיבורקה םירפכה ןמ ורהנש ,םהיתוחפשמ
 .םידוהיב

 ,תויונחלו םיתבל קר וצרפ אלא תורצחה םינפב םיערופה וסנכנ אל ונבוחרב
 .םירפכהמ םתא :ואיבהש ,םיקשב םה ופסא ךרע ירקי םירבד .בוחרל םהינפש
 רחוסה לש ותיבל לשמל ורדח םה .הצוחה תויונחהמ וקרז תונוש תורוחס
 דחה, םינש ינפל ןכש יקסנישטסרפ לש הז תיבב ,בגא .ונתיב לומ ,יקסנישטסרפ
 ."תירבעב תירבע, ודמל ובש בונישיקב ןושארה "ןקותמה

 הביבסב ולקתנש םושמ ,רתוי ומדקתה אל םיערופה ,ונלש בוחרל םעיגהב

 סקיב השמ, םשב תוארקנהו תובורקה תואטמסיסהו הקסבונירפוק בוחר לש

 :םידוהי קרג ךא תסלכואמ התיה "ןעסאג סקיב השמ, לש וז הביבס ."ןעסאג

 לש הז קלח .ןאכ רג אל דחא יוג ףא .המודכו םיבצק ,הכאלמ ילעב ,םילעופ

 ,לשמל ,הרטשמה .הרטשמל ןהו ללכב םייוגל ןה ןירותסימ ףוטע ויה בונישיק
 הביסה םג יהנזו וז הביבסב םירוקיבמ הילגר תא ,רשפאש המכ דע ,הריקוה
 םיגורה ויה אל םג ןכ לעו הברה םיערופה והתשה אל הקסבלבוקעי וגלש בוחרבש

 םהמ קלח :םינשל םה וגלפתה הקסבלבוקעי ונבוחרל םיערופה עיגהב .ונבוחרב

 איאקסביירבאטס"איאקסטאיזא תובוחר ןוויכב הקסבוקנימ בוחר ךרד הנימי דרי

 לש רחאה קלחה וליאו .םידוהיב קר טעמכ םיסלכואמ תובוחר ויה ןאכ .דועו

 לש םוקמ ותואל םה ועיגה איאקסנסאנזאו בוחר ךרדו אבש תמועלכ רזח םיערופה

 זכרתהלו שגפיהל םיקלחה ינש ודעונ תינכתה יפל .איאקסביירבאטס"איאקסטאיִזא

 םזילדנו וז הביבסב םיערופה וליג הלילב תורחואמ תועש דעו ברעה ךשמבו ןאכ

 וקפתסה אל םה .םירחא תובוחר םושב םתמגוד ויה אלש ,תיארפ תוללותשהו

 םג אלא ,דיב אבה לכו םיילענ ,םישובלמ ,םיטישכת לש דושו הזיב ,הבינגב

 םידממ תבר התיה ןאכ םימדה תכיפש .ףטו םישנ ,םירבג חצר תוירזכאב וגרה

 ברע ותואב ונילא ועיגהש תועטוקמה תועידיה .םירחא תובוחרב רשאמ הלודגו

 תוהלב לילו דחפו המיא ונילע וליטה התביבסו איאקסטאיזא בוחרב השענהמ

 הנומת ינפל התלגתנשמ וכשח יניעו תיבהמ יתאצי רחשה תולע םע .ונילע רבע



 רלדאסייו ה 100

 התוא חוכשל יתלוכיב ןיא ןפוא םושבו זאמ םינשה לכ יתוא הוולמה .תעזעזמ

 .םויה דע םינשה לכ ךשמב

 בוחר דצמו איאקסבוקנימ בוחר לש ןותחתה קלחה דצמ : םינוויכה ינשמ
 תונותכב וא תומ'גיפב .ףטו םישנ םירבג ,תומלש תוחפשמ ורהנ ,הקסבלבוקעי

 .םהידיב תורורצו םינשי םימח םישובלמו םינידס ,תוכימש ינימ לכב םיפוטע ,הליל

 דע לירפאב העבשה ברעב וללותשהש ,םיערופה ידימ וליצהש םשוכר לכ הז היה

 תוסח שקבל ודנו וענש ,לכ ירסח םיטילפ הלא ויה .הלילב תורחואמה תועשה

 .תוערפב ועגפנ אלש ,םיריכמ לש םהיתבב

 םיערופה ודדש איאקסביירבאטס-איאקסטאיזא תובוחרה ןיבש הז קלחב

 וקיפסה אלש םירחא םיצפחו םיטיהר ופרש ,'וכו םילענ ,םירקי םישובלמ ,םיטישכת

 היה םיגורהה רפסמו ידוהי םד הברה ךפשנ "ןבומכ,ו .ףוסאל ולכי אלש וא

 תיב, עודיה ירופיסב ראיתש ,וקנלורוק .וו עדונה יסורה רפוסה .רתויב בר ןאכ

 ררושמה םגו הז קלחל רקיעב ןווכתנ ,לירפאב 7 לילב תוגירהה תא "13 רפסמ

 הז קלחב םג רקיעב רקיב ,בונישיקל םורגופה ירחא אב רשאכ ,קילאיב .נ .ח

 .ולש "הגירהה ריעב,, תא בתכ ,ןאכ ףסאש תויודעה ךמס לעו ריעה לש

 תוערפה ירחא

 תודהי לעו ללכב היברסב תודהי לע רדוק ןוגי דרי םורגופה םות םע
 השקה המולהמהמ ששואתהל בר ןמז ולכי אל בונישיק ידוהי .טרפב בונישיק

 תוערפבש באכה היה לודג .תוערפה םהילע ותיחנהש תירסומה םגו תירמוחה

 הבוזעה םורגופה רחאל התיה הבר .רקפה םה םידוהיה ייחש וחיכוה רשא ,הלא

 לכב םהיתותוא ונתנ הבזכאהו שואיה ,םייתוברתהו םיילכלכה םייחה תוניפ לכב

 ויה ןבורבש ,תוסנרפה הלא תא וחינזה היברסב ידוהי לכ טעמכ .םייחה יפנע
 תוריפ ,תואובת ירחוס דוחיבו ,םירחוסה .םירפכהו ריעה יבשות ,םייוגב תורושק
 םתייחמ תא וקניו בונישיק ירחוסב עירכמה קלחה וויה רשא ,םישבכ תוורפו

 תובלב ונניק ןכ לעש ,םייוגה םע שגפיהלו רוזחל ולכי אל ,הביבסבש םירפכהמ

 ינפב הזמ ןובלעו השוב לש שגרו הזמ םיערופל הקומע האנש לש שגר וניחא

 = .תוערפב קלח וחקל אלש ,םייוגהמ הלא

 ףא וענמנ הביבסה ירכיאש םושמ ,םירוגס ויה הכאלמ יתבו תויונחה בור

 ,ןהכ--ןייטשנרב ר"ד לש ותושארב ,ירוביצה דעוה םנמא .הריעה אובלמ םה

 להקל ארק ,םורגופה יעגפנל הרזע תטשוה םשל ,םורגופה ירחא ףכית םקוהש
 וז האירקל תונעיהה לבא .תויונחה תא חותפלו רחסמלו הדובעל רוזחל ידוהיה

 רעונה לע .רתויב ךשוממ ןמז רחאל אלא האב אל העגרהה וליאו .תטעומ התיה

 המ לכ ירחא תכלל םיכירצ ויה הב ךרד רסוחו הוקת ןדבא ,שואי ודרי ידוהיה
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 תא ובזע רעונהמ םיברו הלולס התיה אל דוע הצרא הילעל ךרדה .עריאש
 .דימתל "מו ינמז ןפואב ימ ,בונישיק

 גיפהל ידכ יששה ינויצה סרגנוקל לזבל עוסנל יתטלחה 1903 טסוגואב
 .ילע קיעמ היהש ,ישפנה ןואכדה תא

 ? תאז םישוע ךיא לבא

 ץוחל ןוכרד לבקל םינפו ןפוא םושב יתלוכי אל תושורדה תודועת רסוחמ
 הרייעל יתעסנ .לובגה תחרבה ידי לע -- ןוכרד ילב תאצל אופיא יתטלחה .ץראל
 םהיניבו אבא דצמ יבורקמ םיבר ורג וז הרייעב .הירטסוא לובג לעש ,ץינאווז
 תירקב רבחו -- האמה תנשל ברקתמה גלפומ שישי התע) ןמטלא םולש ידוד
 לובגה תא רובעל לכואש ,המיענה יתעתפהל יל עדונ ,ץינאווזל יתאבשמ .(םיבנע
 תורייע יבשותל תוכזה הנתינ זא יסורה קוחה יפל .טלחהב ילגיל ןפואב הירטסואל
 םיעברא לש ךשמל לובגה לש ינשה דצל ,רחסמ ינינע לגרל ,רובעל לובגה

 ,תוימוקמה תויושרה ידיקפו סכמה ידיקפ לש הדועת ךמס לע ,תועש הנומשו
 תימוקמה תושרהו סכמה ידיקפ לכ .םוקמה יבשות תא םיריכמ םהש ,הדיעמה
 יתלביק ןמטלא .ש ידוד תרזעב .רלדאסייוו םשב הפנע החפשמ הרג ץינאווזבש ועדי

 הרייעל יתרבע .תועש 48 ךשמל הירטסואל רובעל רבעמ תדועת םויה תרחמל

 דעומה רחאל "מוקמב רזח רחא והשימש ןבומכו הירטסואבש פוקוא הנטקה
 הינמרג ,הניוו ,יוקרקל םשמו רתויב הבורקח תבכרה תנחתל יתאצי .לבגומה

 לזבל יתאב .ןוכרד יל שי םא יתוא לאש אל שיא העיסנה לכ ךשמב .ץייוושו
 ,יל ררבוה .הסינכ סיטרכ תגשהב לפטל יתלחתהו סרגנוקה ינפל םימי השולש
 : איהו תחא ךרד קר יל הראשנ יריכמ לש םתצע יפל .וקלוח רבכ םיסיטרכה לכש

 .הסינכ סיטרכ יל קינעהל השקבב ,לצרה ר"דל רשי תונפל
 םייקתהל היה דיתע םש ,וניזאקב לצרה אצמנ רקוב לכבש יל עדונ

 רדחב ול תוכחל יתטלחה .סרגנוקל תונורחאה תונכהב תוזחל ידכ ,סרגנוקה
 וינפרתרדה תוזחמ יתדערנו תוגרדמה רדחב אוה עיפוה 12 העשב .תוגרדמה
 .איבנו ךלמ לשכ יל התארנש ,וינפ תשרא תא חכשא אל םלועל .תיתוכלמה

 תוערפה טילפ ינא, :תינמרגב יתרמאו וילא יתשגינ תוגרדמהמ לצרה דרי רשאכ
 "| בונישיקב

 ול יתינע הלק העש ךשמבו ,םירדחה דחאל ףכית יתוא ןימזה לצרה ר"ד

 .הגותמ ושפנ הפלדש וב יתנחבה .יתעדיו יתיארש המ ול יתרפיסו ויתולאש לע

 .סרגנוקל חרואכ הסינכ סיטרכ יל איבה ובוש םעו רדחהמ אצי עגרל





 ,טלעוו,המ םירויצה
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 ם*י ע ב ש ה ןב  סוטיימ וה "' ל א

 סוטיימ והילא

 יתודלות רוציק

 דמע ןטקה ונתיב .היברסיב תריב ,בונישיק ריעב 1893 תנשב יתדלונ
 ךילוהו הקבונקשיר ירה לא הלעש ,שיבכ לתפתה ול ךומסב ,ריעה לש הרוביעב

 ויפוחש ,קיב לחנה רבעו ףטש םש ,תוידוהיה תורייעלו םיינבודלומה םירפכל

 וללותשה גלש"תועוסש ,הדש"תוברע וערתשה םש .ףוסיינקו םיברע קריב וקירוה
 ,בוחרה .יתודלי ףונ היה הז -- האנו יארפ ,ישפוח עבטו ,ףרוחה-תומיב ןהילע

 ,תידוהי המשנ ילעב םג ךא ,ףוג-ילעב ,םעה-יטושפמ םידוהי סלכואמ היה .ונרג וב

 םירברפב ובשיש ,םייוגה ןיב םיברועמ ויה םה .הרצב תותיעל תופוכת התלגתנש

 .לחנל רבעמש

 -רפסב יתראית התואו ,ירוענ ימיב יתכנחתנו יתלדג וז תיממע הביבסב

 הלודגה המיאופב ,רפסה לש ינשה קלחב רקיעב ,"תודליה ףונמ תודלב, יריש
 םירבע םירפוס לש םהיבתכ תאצוהל דעווה, תאצוהב עיפוהש ,"לחנ יביא,

 .ד"ישת תנשב ,"היברסיבמ
 ,הקודקדו רבע-תפש יתדמל וב ,"ןקותמ רדח.ב יתשכר יתלכשה תישאר

 םירומה ירוה-תיבב ינודמיל ךליאו ןאכמ .הרשעיםיתש ליג דע הדגאו ארקמ

 דומלתה לע יתדקשו הלכשהה תורפס תא אורקל יתלחתה זא .ךיעבש םילועמה

 התורפסו תיסורה הפשה תא דומלל יתלחתה ףא ; םייניבה-ימי תורפס לעו

 .םייללכ תועוצקמ
 קיתעמ יתייה :הרישיירבדל תדחוימ הביח יב הררועתנ וז ייח תפוקתב

 םננשמ ,גגה תיילעב ונלצא וללוגתהש ,"ץילמה,ו "הריפצה, תונוילגמ םיריש

 ילש רסובה יריש תא ארק .םיריש תביתכב יחוכ תא הסנמ םגו הפילע יתאנהל

 ררושמ, לש תודיתע יל אבינו הלכשהה"חורב םיריש רבחמ ,ןקז ליכשמ ,ירומ

 תורפסה תא ארוק יתלחתה םג תעב הב .ותומכ "חומה ררושמ, לש אלו "בלה

 ,"ןמזה. ."הריפצה, :ומכ ,ןמזה ותואב ועיפוהש ,תעהייבתכו השדחה תירבעה

 לש הירפסב םדוק ,םישדח םיירבע םירפס ארוק יתייהו "רודה. ,"חולשה,

 יריעצ, ידיל ןמזה תצורמב הרבעש ,יקסניגא לש הירפסב ןכ-ירחאו יקסבורטסוא
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 ףסוי י"ע הגלפמה הדסונש םימיה םתואב הב ליעפ רבח ,בגא ,יתייהש "ןויצ

 תועצמאב יתשכר ,תעה התואב ועיפוהש ,םירפס הברה .גרבנירג םייחו קצנירפש

 -תואצוה לכ לש ,סרפ לבקל תנמ לע אלש ,ןכוס זא היהש ,רלדאסייו םייח ירבח

 אוהו ,םיירבעה תעה-יבתכ לכ לשו אסידואו אנליו ,השראוב תוירבעה םירפסה

 בונישיקב ידוהיה תיבל ותסנכהבו ירבעה רפסה תצפהב דאמ ליעפ היהש אוה

 בוקטרוצמ יברה ידיסחמו ליכשמ היהש ,דימא ידוהי ,ל"ז יבא .הביבסהו

 ילב ,חקל דחא םוי ;ררושמ לש ןורשכ הלגמ רוכבה ונבש דואמ חמש ,דחאכ

 ,קילאיבל התוא הארה ,אסידואל ויקסע לגרל ואובבו ,ילש םיריש-תרבחמ ,יתעידי

 היסנמיגל ל"ז יבא םש ינסינכה קילאיב לש ותצעב .וילא ינאיבהל שרדש

 ,אסידוא ירפוס לש םתציחמב יורש יתייה זא ינמ .יקצילגיא לש תיסור-תידוהיה

 תנשב .הרישה עוצקמב יתונויסנב ךישמהל ינודדועו ינוכירדה רנזיולקו קילאיבו

 .יתורפסה וכרוע היהש "חולשה,ב "תיליל,, יריש תא קילאיב סיפדה (1910) ע"רת

 "םלועה,בו "חולשה,ב תועיבקב ףתתשהל יתלחתה תורפסה-םלועל יתסנכנשמו

 .תויתורפס תוסמו הריש"ירבד יתמסריפ םהב ,םיוחא תע"יבתכבו םייאסידואה

 םלתשהל ל"וחל יתאציו ןוכיתה רפסה תיבב ידומיל קוח תא יתרמג א"ערת תנשב

 יתדמל הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע .ברעמה תואטיסרבינואב חורה-יעדמב

 .סיראפבש הנוברוסב

 תא יתמסריפו דרגורטפב הטיסרבינואב ידומיל תא יתכשמה המחלמה ימיב

 רחאל .הבקסומב עיפוהש "תעה. ןותעבו "הפוקתה,ו "תסנכ, יפסאמב יטע"ירפ

 ,("חולשה,ב) "שערה ימיב, יתמישרב .בגא ,היתראיתש ,1917 תנשב הכפהמה
 ילע ורבע ןאכ .תיאסידואה הטיסרבינואב דומלל יתכשמהו אסידואל יתרזח

 ןוטלש ,הרוילטפ ןוטלש ,םיחרזאה תמחלמ ,רבוטקוא תכפהמ :םימיאה תוערואמ
 סנב יתלצינ .תובוחרבו םיתבב םיטסירורט תויולפנתהו תומוהמו תוערפ ,ןיקיגד

 םינמורה תשילפ רחאל םג יתיהש הב ,בונישיקל יתרזה תושפנ תנכס ךותו

 .חיברסיבל

 "תוברת, םעטמ החתפנש ,תירבעה היסנמיגה להנמל יתינמתנ 1921 תנשב
 עיבטהו יחור תא אכיד ימואתפה ותומ .יבא ילע תמ הנש התוא .יקורוס ריעב

 תורוהל יתרבע 1923 תנשב .איהה הפוקתהמ יריש לע רדוק ןוגי לש םתוח

 תינויצה תורדתסהה י"ע יסאיב דסונש ,םירבע םירומל שרדמה"תיבב תורפס
 .ידלי ודלונ םשו השא יתאשנ םש .הנש הרשע"שמחכ יתבשי הינמורב .תינמורה

 תוקוצמבו ייחב רתויב השקה הפוקתה התיה וז .תוסנרפ הברהב יתיסנתנ םג םש

 ,יתכשמה זא םג ,םנמא .הריציב יתוחוכ וחפקתג תויתחפשמה תורצה בקעו ןמזה

 ,ןודנולב זא עיפוהש ,"םלועה.,ב יריש תא יתמסריפ ףאו ,הביתכב ,רשפאה תדימב
 עיפוהש "טייצ רעזנוא,ב ומסרפתנש ,שידייב םירופיסי םיריש יתבתכ םגו

 הפשה ןמ קוחרה םע ךותב יתבישי ךא .חונמה לטנזור .ז תכירעב ,בונישיקב
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 "שפנה ינואכד תא וקימעה ,םירפוס לש הביבסמ יקוחירו .התורפסו תירבעה

 .הריציהדתונייעמ תא יב וללידו

 רפס-יתבב תורפסב הארוהל יתסנכנ דימ .הצרא יתילע 1935 תנשב

 יתררועתנ ץראב םייחה תעפשהבו .םויה םג קוסע ינא הב ,םינוש םיינוכית

 וחמצ וליאכ הז היה .םוגרתבו רוקמב ,תיתורפס תרוקבבו רישב תצמואמ הריציל
 ...תושדח םייפנכ יל

 וב ,"רמשמה לע,ב רקיעבו ,ץראב םיעיפומה תעה-יבתכ לכב יתפתתשה

 "םיריש, :  הריש-ירפס השולש יתאצוה .תופוכת םיתעל םויה םג ףתתשמ ינא

 .א"כשת תנשב "םיטלואירט, ,ד"ישת תנשב "תודליה ףונמ תודלב. ,ג"שת תנשב

 עיפוהש ,רלדוב לש "ערה יחרפ, םוגרת לע יתדבע הנש םירשע ךרעב

 ,ן[ראהרו לימא לשמ ימוגרת עיפוה ןכ ינפל .קי'צ'צ עשוהי תאצוהב םייתנש ינפל

 הירופ תימוגרתה יתלועפ התיה ללכב ."םילעופ תירפס, תאצוהב ,"תומאופ, םשב

 "הילתע, :יתמגרת .שידיימו תינמורמ ,תיסורמ ,תיתפרצמ םירפס יתמגרית .דאמ
 ץולחהו רעונה יניינעל הקלחמה תאצוהב ,י"שת תנשב עיפוהש .ןיסאר ןא'ז לש

 ,"םירכיאה, :קאזלאב לש םינאמור השולש ,(םילשורי) תינויצה תורדתסהה לש

 תאצוה ,"תודובא תוילשא, ;"תידיע, תאצוה ,"םינאושה, ; דחואמה ץוביקה תאצוה
 ןא'זז לש "םייודיו, ,"תילארוטספה הינופמיסה, :די'ז ירדנא :םילעופ תירפס

 ; "רפסה"םע, תאצוהב לוג הד לש "תוריחל קבאמה, ;"דימתמה, תאצוה ,וסור קא"

 ,"בהזה לגע, : בורטפו ףליא ;םילעופ תירפס תאצוה ,"תוירבה ןיב, : יקרוג םיסכמ

 :םילעופ תירפס תאצוה ,"הלאי'גאראק ירופיס, :תינמורמ :"לבת,  תאצוה

 רודו ךלוה רוד, :שיקראמ ץרפ :ןוסלגרב לש "תוביתנה תיבל ביבסמ,, : שידיימ
 לש המיאופה :ל"נה האצוהב .רפנייו לש ויריש ,םילעופ תירפס תאצוהב "אב

 תאצוהב עובלג .י לש "תושחול םילחג, רפסה ! (גרוריחה) "ןגוק ר"ד, שיקראמ

 תומא אל, רפסב ועיפוהש ,תוצעומה תירבב שידיי-תורפסמ םירופיס ןכו ןמוינ
 : תיתפרצמ -- יתמגרית תימלועה הרישה ןמ .םילעופ תירפס תאצוהב "היחא יכ

 ,המראלאמ ,היטוג ליפואית ,םודירפ ילוס ,ליל הד טנוקיל ,הסימ ,וגוה יריש

 איצואש ,תיתפרצה הרישה לש היגולותנא ידכ דועו ובמיר ,ןלרו ,רלדוב

 ; "דנלור לע הרישה,, תיתפרצה תימואלה היפופאה םוגרתב קסוע ינא ןכ : בורקב

 ; תוניליב הרשע שולשו בוסרקנו בשטויט ,ןיקשופ לשמ תודלבו םיריש : תיסורמ

 ,"תעבטהו ףיעצה, ,"הצירוימ, ,?ילונמ יאנבה. ;"תויממעה תודלבה, :  תינמורמ

 םשב םייתפרצ םעייריש לש ץבוק "דקע, תאצוהב עיפוי בורקב ."ןלוקרא,

 ונתריש, :םשב תירבעה הרישה לש היגולותנאה תא דוע ריכזא ."הבהאה סדרפ,
 .ח"'צרת תנשב "ריבד, תאצוהב העיפוהש ,"השדחה

 .םויה דע יתודלות רוציק םג הזו תיתורפסה יתדובע לובי הז ירה
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 ותרישו סוטיימ והילא

 ,יפּוג ץרק הָיְּבְרְסֶּבדעקְרְקמ

 :ןיָיַה רַמָחָי יִמָרְּב ָהיִמְרִכִמּו

 ,יפּונ תּואְרַמ -- תונָשְד יִדָש-תּובְרַצ

 ,יפוג ץבק הָיְּבִרסָּב עקְךקמ

 ,יִעָבְט תַריִש -- הֶגּונ-הֶבְרֶפ הָנָיודְו

 ;ןיִצְּב תרֶצָיַה-לָפַא דוס םֶע

 ,יפוג ץבק הָיְּבַרְסַּבדַעקְרְקִמ

 ןיָיַה רמָחָי יִמָדְּב ָהיִמְרִסו

 ותריש בטיממ םהש ,ולש םיטלוירטה דחאב סוטיימ והילא רש ךכ
 תרגסמב ךא ול םייניפואה םייומידב ,תיתיצמת הרוצב עיבמ אוה םהב : התורגבב

 הרושה לש הרזחה ןחלב ןגנתמה ,תורושה הנומש לעב רישה לש תינדפקה
 תא -- ,רישה ףוסב תונושארה תורושה יתש לשו רישה עצמאב הנושארה
 ותריצי לכ תתתשומ םהילעש ,תונומאהו תושגרה ,םיגיגההו תויווחה ירקיע

 .תיטויפה

 איה ,הרישה םוחתב סוטיימ בתכש המ לכב טעמכ היוצמ היברסיב

 התמדא לע רש אוה .(* הכ דע ועיפוהש וירישדיצבוק תשולשב "היח תוחכונ,

 תוניודה לע ,היתודש יבחרמ לע ,םינשדהו םיאירבה הידוהי לע ,הבונתה"תכורב
 אוהש העש יכ ,םעפ בתכ ןמכיפ בקעי ...הלש םיללחמה"ןאצה-יעורו תובוצעה

 קתומ לכב ינפל המק ונלש הביבחה היברסיב, -- סוטיימ לש וירישב ארוק
 ךא ."ררושמה שפנ תא םעפמה ,תודליה םלועכ ןיא ,ןכא .היתוארמו היפונ

 ! "היברסיב לש קהבומה הררושמ, תא סוטיימ והילאב תוארל ונא םיאשר םנמאה

 ירישמ םג ולצא אצמנ ,הפונ תארשהב ובתכנש ויריש דצבש םושמ קר אלו
 רקיעב אלא ,לארשי-ץרא ירישמ -- 1935 זאמ -- רקיעבו ,סיראפ ירישו היסור

 -תונש הליב ובו דלונ ובש ,הז ץרא-לבחל ררושמה תקיז יכ יל המדנש םושמ
 .רתויב תיטאמילבורפ וליפא איהש ינמוד :תידדצ-דחו הטושפ הניא ,תובר םייח
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 היה וירוענו ותודלי ימיב .ג"נרת תנשב ,בונישיקב דלונ סוטיימ והילא
 םייבאדלומה םיירפכה ייח חרוא תא ריכה ,ריעה תוביבס לש יררהה ףונל בורק
 לחנה יפוח לע בבותשהו ץצורתה וליג ינב םע דחי ;תורייעהייבשוי םידוהיהו

 ,הדשדתוברע וערתשה, ביבסמ ;:"ףוסיינקו םיברע קריב וקירוה ויפוחש, קיב
 הז יארפו האנ ,ישפוח עבט, :"ףרוחה תומיב ןהב וללותשה גלש תופוסש
 הז ףונ ראתל רזח אוה םינש רובעכ .ררושמה רמוא -- ,"יתודלי ףונ היה
 | ."לחנ יביא, ולש תיפארגויבוטואה המיאופה יקרפב

 ,םעדיטושפמ םידוהי, ויה ותודלי ימימ ותוא בבוסש ישונאה ףונה וליאו

 ןיה םה :הרצב תותיעל תופוכת התלגתנש ,תידוהי חמשנ ילעב םגו ףוג-ילעב
 והומכ סוטיימ ,םגמא ."לחנל רבעמש םירברפב ובשיש םייוגה םע םיברועמ
 ,םינורחאה תורודה ינשב היברסיבב ודלונש םידוהיה םיליכשמה בורכו ןמכיפכ

 םושמו הזרפהה ןמ הברה שי יכ יל המדנ ךא .תיממע הביבסב ךנחתנו לדג
 ידוהי :םירמוא .היברסיבל סחיב ונתורפסב הגוהנה הללכהב תמאה-ןמ"היטס

 רשאכ ,םייוסמ ןמז-קרפב .תוצראה-ימע ,םיאירב ,םיטושפ םישנא ויה היברסיב

 םימחר לש סחי הדילוהש ,תיליכשמי-יטנאה המגמה הררש ונתורפסבו ונייחב

 הז רבד עמשנ ,הרות לש הלהאב םמצע ותימהש םיאליטרע םידוהי םתואל זובו

 ףדוע, יכיבסתמ לבוס וניאש ימ יניעב קפקופמ יד חבש הז היה םג םא ,חבשכ

 ,תוידרוסבא תוזרפה ידיל ועיגה םיבושח םירפוסש םירקמ םג ויהו . ...*תוינחור
 "םלועה;ב םסריפש רמאמב בתכ רשאכ יקסבוחינושט לואשל עריאש יפכ

 תודהי התואו ,ותעיסו לצרה תא הנתנ תיצראה םעה תודהיה, : (44,1928)

 תא םגו ,יקסניטובא'זו יקסנולש דעו -- סוטיימ תא ,ןויצדךךב .ש תא םג הנתנ
 תאו םייו'ליבה תא ;לגנא תאו ,גרבנייוו ,ץיינפמוק ,ןיסנג םירוטיזופמוקה

 ,תרמשמה תודהיה אלו איה -- ,ימואלה תיבה תא הנבת איהו .ץולחה לש ובור

 ,תעדוי איה הבל רתסב יכ ,תונויצה "רחא תכלל השקמהו הירמש לע תאפוקה
 םהש) הלאה םירזומה םירבדה ."תולגה -- איה המויק דוסו התמשנ שרוש יכ

 םושמ םג םהב שיו ,המישרב םירכזומה םישיאה ןמ קלח יבגל םינוכנ יתלב םג

 תודהי םע תחא הציחמב היסור תודהי תללכה י"ע ונימ וניאשב ןימ בובריע

 רומזמדריש הרשש ,הפוקת לש החור-ךלהל םייניפוא ויה (תללובתמה ,ברעמה

 םידוהי םנמא ויה היברסיבב .תצקמב הנוש התיה תמאה ךא ...תוצראה-ימעל

 םיבושייב םג ויה הלאכ ךא .הרדנאפ חונ וא ףוג-לעב-הירא ןיעמ ,רשב-יאירב

 םיליכשמ .םידימתמו םינבר םג היברסיבב ויה ,תאז תמועלו .םירחא םיידוהי

 םתרוכמב המיאתמ "הביבס, רסוחמ ילוא ולבסש ,םיבר םידוהי םידמולמו

 ,(ידוהי יתוברת זכרמ םישולשהו םירשעה תונש דע התיה אל היברסיב יכ)

 היברסיבל םישוע לווע -- .ןילרבל וא השרוול ,הסידואל םירגהמ ויה ןכדלעו
 .תורובהו תוצראה"םעה ןקכ התוא םיראתמה הלא םירפוס תידוהיה
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 רבדהו .ותרוכמל ררושמה לש יטאמילבורפה וסחי לע ליעל ונזמר רבכ

 ץרא-לבחב ודלונש רפסה-ישנאו חורה"-ישנאמ םיבר .סוטיימל קר אל ינייפוא

 המכמ הנושארו שארב העבנ וז השגרהו .םישרוש"ירסח םמצע תא ושח הז

 התיה עודיכ .היברסיב לש הירוטסיהה םצעב תונומטה ,תויביטקייבוא תוביס

 -- םהל תכייש איה יכ ונעט םיסורה .תקולחמ"תמדא םלועמו זאמ היברסיב

 תוירוטסיה תויאר ויה םהינשלו -- הילע תולעב תוכזל םה ףא ונעט םינמורהו

 טורפהו רטסינדה ןיבש ץראה-לבח היה ךכו .םתעיבת תקדצ תא חיכוהל תוכתוח

 תעל "ףטחנ, וא המחלמב םידדצה דחא ידי לע שבכנ היה :דיל דימ רבוע

 ךומס ;:תיסורה בויק תכלממב היברסיב הללכנ הרשע-תחאה האמב .אוצמ

 1812 דע 1367"מ .היכאלאו תוכיסנ לש קלח התיה הרשעדעבראה האמה עצמאל

 ןוטלשל הפופכ -- וז תוכיסנ לש היקלח לככו היבאדלומ תוכיסנמ קלח התיה

 1856-ב .םיסורל היברסיב תא םיכרותה ורסמ ט"יה האמה תישארב ;םיכרותה

 רשאכ ,1918 דע תיסור הראשנו היסורל הרסמנ 1878-ב ; הינמורל הרזחוה איה
 לךי לע הרזחב השבכנ ,תוצעומה-תירבל החפוס 1940 ץיקב .הינמורל בוש החפסנ

 ,ףוסבלו ,הינשה םלועה תמחלמ תונשב ,םינמרגה םתירבדינב םע דחי ,םינמורה

 הירוטסיהה תא ןאכ בותכל ונאב אל ...1944-ב םיטייבוסה ידי לע בוש השבכנ
 "הלופכה תונמאנה, תא ןיבהל ידכ השורד הלאה םיטרפה תעידי ךא ,היברסיב לש

 יתש ןיבש הפוקתב ,לשמל ,ךכ ;תויוברת יתשל תיאברסיבה היצנגילטניאה לש

 איבהל םינוש תונויסנ ושענו ינמור ןוטלש תחת היברסיב התיה ,םלועה-תומחלמ

 יגוחב תטלשה הראשנ תיסורה ןושלה ךא .הלש המלש "היצאזינאמור, ידיל

 תונוטלשה םע מ"ומה יכרוצל קר תינמורה הפשל םיקקזנ ויהש ,היצנגילטניאה
 הרערעתנ אל התוברתלו תיסורה ןושלל תישממה םתקיז ךא ,רחסמ-יכרוצל וא

 -ניאהש ירה ,ללכב תיאברסיבה היצנגילטניאב םירומא הלא םירבד םאו ;ללכ

 אל ,תונוש "תויונמאנ, ןיב העוסשו העורק רתוי דוע התיה תידוהיה היצנגילט
 יגולואידיאה רושימבו ,תירבעהו שידייה ןיב םג אלא ,תינמורהו תיסורה ןיב קר

 היוטב תאצומ תיתוברתה תוליפכה ...תונויצהו םזינומוקה ןיב ,יטילופהו
 הזמ תיסאלקה תיסורה הרישל ותקיז ידי לע סוטיימ והילא לש ותרישב ישחומה

 .הזמ יממעה ינמורה רישל ותקיזו

 םוגרית :תונוש תורוצב סוטיימ אטיב ןיקשופל הלודגה ותצרעה תא

 הז ןודינב רתויב הבושחה תודעה ךא .וילע וירמאמ תביתכ ,תירבעל ויריש

 :"לחנ יביא, רוזחמה ךותמ ,"ןיקשופ לש וליצ, ולש המיאופה איה

 יִּתְבַהָא יִתּודלְי רסשמ !יִבּועְנְבוהַא .יִנָטיפ

 ,רֶשָנַה כפר רָיָל הָזוה ידָמָפְּב וא .יִנָּפְפִמִ ףיקֶשַהְ
 - - ורָבָּצ םיִמָי לָש םֶסָקַה תֶא יִתיִאְר ב ,תִיַּבַה לע
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 ,יִּתְנַּב ףיִפּופָּפ-רַצִצ תֶא .יִנָסְָוּפ .ּהָה
 -- -- יִּתְנַּנְש הָפ-לַפ םֶתַוא ,יִל ףיִֶריִש ּויָה םיִבּורְק הַמ

 יִּתְגַצָה יִלְגַב תֶא יִּפ ,רַחַא

 יִתיִפָּפ יִריִע בוניִשיִקֶמ קַחְרַה .רֶכְנְדיִפָס לע

 ,ןיקשופ לש ּולָצ הֶז יִנָול דיִמָּת ,תוּפָר םיִכְרְדִּ
 ...טיַמ לכ יִנְפַמ ןִגֶמ ,םיִפּורָט םיִמָי יִנָּפִמ סיִרְתְּכ

 ,רבחמה םסבתנ ןהבש ,הלא "היברסיב תוניוד, ונינפל ירה ,אסיג ךדיאמו
 רימממעה רישה ,הניודה לש תיתניגנה ,הקותמה תובצעהמ, ,תימצעה ותודעכ

 ,הבהא לש תויצאיראו וז תיריש הרוצב רצי אוה .התנוכתמכ בתכו ,ינמורה

 אלא ,תומייוסמ תויווח יוסיכ םשל הליחתכל הב שמתשהש ,ןבומ .רכנו תודידב
 "םצעב 'תויברסב, תוניוד תריצי ידיל ותאיבה תיסירפאקה היסאטנאפהש

 תיִּיָה .הָיְּבַרְסֶ
 תיּור םַּג ףַא .יל הָנְיּד

 .ףייח-שַבְִּמ יִשְפַנ תֶא

 ,הסידואל הבורקה ,תיסור ריע התיה סוטיימ לדגו דלונ הבש וז בונישיק
 דמל אל ותודליב ...היולג הצרעהב הילא הפוצ .היכרד תוקחל הסנמ אוהו
 .םייטרפ םירומ יפמ תעדו הרות הנק אוה .הבישיב אלו רדחב אל סוטיימ והילא

 וירוה תיב לש גגה תיילעב :תימצע ךרדב שכר תירבעה ותלכשה רקיע תא

 היה דלי ודועב ."הריפצה,ו "ץילמה., ,םיירבע םינותע לש הלודג המירע אצמ

 רוביחב ולש וחוכ הסנמ ףאו הפ-לע םננשמ ,םיריש הלאה םינותעה ךותמ קיתעמ

 תרבחמ ומע לטנ ויבא .עשת ןב ותויהב בתכ תירבעב ןושאר ריש .םיריש
 לש ותצעב .קילאיב לא האיבהו הסידואל 12-ה ןב ריעצה ררושמה לש םיריש

 אוהו ,יקצילגיא היסאנמיגל םש סנכוהו הסידואל סוטיימ והילא חלשנ קילאיב

 השענו םש ובשיש םיירבעה םירפוסה תא ריכה הסידואב .הרשע"עברא ןב זא
 רישה .?תיליל, ,ןושארה וריש "חולשה,ב םסרפתנ ע"רת תנשב .תיב-ןב םלצא

 ןאכ וקיתענש אוה יוארה ןמו ,סוטיימ לש ויריש"ירפסב ןכמ רחאל סנוכ אל

 היתולוגסל םגו ריעצה ררושמה לש וחור-ךלהל ינייפוא אוה רשאב ,ותומלשב
 .הפוקת התואב "השדח. התיהש תירבעה הרישה לש
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 ,םיִלּוחְּכַה ויָלָגְּב גומָהְל דַע לָיַלַה הָפָי

 -- ףַסָּב לש יתָמַקְר הָנַפְו ויָמְסְקַּב הָמְדַא לצ חְו
 ,םיִמּותְּסַה תָמֶשֶנ יִנִיָפִַמִמ םיִרֶשופַה ויָחּולְק םיִעָו

 ;םיִפְּפִלְמ יִשֶּמַהּג ףלְבּו יאָשָחַּב םיִשַחּור
 ,ןואָשַה יִדַה לָּכ הָאָטַאַטְמּו הָסְֶמְּדַה םעַש-יִלְּדְנְסְּב דַעְצִּ

 ..הָמְלַאָה ּהָמילָח תַביִשְּב הָנֶשִיִמּו הָפְחַבְמ איה הָוְלֶש
 ,תּודָרְחְו תּובָהְבַהְמ ליִלַה תַמְקַרְּב תּומָלָצַנ תוואַּת

 ,תּובָבְל בֶרְקְּב תיִעְּפְצַפְמּו םיִמְּדַה תותיִצַמ

 ,תוטְּבְלְמִמ םיִליִבְשַה יִלְלְצְבּו תיבָהּא תושָפְנ תועית

 ,םִיַתְפְש גוז לַצ תּולְלּוצַה ,תּוקיִשְנ תוליִּפַמ

 ...ןקְרֶזָי םיִפּותַח תומְליַע לָאְו רֶבָא לצ לילה ןֶפְטוחְו

 הָדְלְרּב תַפְלִּפ בָכּכ לש ןְרַק לֶא הָקיִשְנו הָקיִשְנ
 .. לָיִלַה יִביִתְנִּב הֶדְבָאְע ,ּהֶָשְפַנ לע ןָגחְתּ ויְלַאְו

 .הָרָפָה הָמְֶמְַה תועירְוּב לִיִַלַה םֶּדְרִנ

 .םיִכְרְּדַה יִּכשְחִמ תואָלַמְמַה ויָפְנְּכ תֶא ףַסָא
 לִיִלַה תַחּונְמ תֶא תּורְמּושְו תּוָעְוְסַדְזִמ םיַמָש יִניִצ

 תייֶזַה ףּורְפְרְו הָקיִתְשַה טֶטְרַמ םיִזּורָח תגְרּוא

 ...הָוְלָשַה לָיִלַה תַביִש תֶא תוַעְלק ןָה טקֶשְבו

 ברעמב םלתשהל סוטיימ אצי ,היסנמיגה תא םייסש רחאל ,א"ערת תנשב

 השיגפה .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע היגלבבו תפרצב ההש אוה .הפוריא

 הסינכהו ויקפוא תא הביחרה ,תיתפרצה תינרדומה הרישה םע ,ברעמה"םלוע םע
 תיסאלקה תיסורה הרישה תא רקיעב ריכה אוה םדוקמ .ויריש ךותל םישדח תודוסי
 גלפה םנמא םייק היה היסורב .בשטויט ,בוטנומרל ,ןיקשופ ויה "וילילא,ו

 םינייוצמ םיררושמ ידי לע רצונש ,יפוריא-ברעמה םזילובמיסה לש "יחרזמ,ה
 םע תיעצמא-יתלבה השיגפה ךא .בונאוויא ,קולב ,בוגולוס ,בוסוירב ירלאווכ

 לא עדוותנ אוה םדוק ."יוליג, תניחב סוטיימל ול התיה "סנדאקד,ה תריש

 רובעכ קרו ,קנילרטמ ,ךאבנדור ,ןראהרו ,הקליר ,ויצנונאד ,ןלרו לש םתריש
 םגרתל היה דיתע ולש "ערה יחרפ, תאש ,רלדוב לאו ובמר לא עיגה םינש המכ

 ,ןראהרו לש תובצעהמ ,ינלרווה ןחלהמ םסקוה אוה .ותורגב תונשב םתומילשב
 תא :הברה דמל אוה הלא םיררושממ .קנילרטמ לש תינווגברה ותוירוקממ
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 לא "יטנדאקיד, סחי ותואמ והשמ םגו ,ידולימה בצקה תא ,םייומידב שומישה

 םיעקושה םיררושמה ןיב ןיחבהל ילב ,יאנגל ותוא ושרד םיטעמ אלש ,םייחה
 ,תוככדזה ךרוצ אלא וניא האמוטב םעגמש הלא ןיבל ,האמוט ירעש ט"מב םתאנהל

 התואמ םולכ וירישב אצומ התא ןיא .םינורחאה הלא םע הנמנ סוטיימ .תורהטיה

 דרבעמ הצצה ןיעמ קר אלא ,האלמה תובאתסהה םע תלבוגה ,"המשל תויטנדאקיד,
 .םהמ רענתהל תנמ לע ,םיכרכה"תולחמב ,תוינטשב ,עורב לק עגמ ,דוגרפל

 .עגפנ אלש ,ץיצמה לש האנהה ירחא אובל תרחאמ הניא תיביטיזופה הבוגתה
 רקיעבו ,הז ןמז-קרפמ ויריש םילגמ תחאכ תיטאמיתו תינונגס הניחבמ

 הלא םיריש לש חתפמה תולמ .גפסש תועפשהה תובקע תא ,ולש תכלשה יריש

 ,ןובצע ,תועמד ,ןוגי ,םמוש ,דדוב ,הלבא הניגנמ ,הגרע ,םיפוסיכ ,םיללצ :ןה

 .תיאשח הניגנמ ,רימט רוא ,םיגרוע םילילצ ,םימלענ תולוק דה ,תוגונע םידי

 איה ןאכ העיפומה תישנה תומדה .ב"ויכו רבעש רשוא ,ססוג ץיק ,םלוע תוממש

 לש םהיתויומד ."המולחב תדחייתמ הרענ, ,"תרוויחו הכרכר המלע, בורל

 אשונ םג .םיטסילובמיסה ויתובר-וירוממ היולג השורי םה הניבמולוקו וראייפ

 : תיטסילובמיסה הרישה ןמ חוקל הגלפהה

 זחְלַמַה ,םיִשָנ ּונָּכְרִּד ןָאְל 1 גילְפנ ןָאְל
 ךֶלַהְתִיְו .ץֶבּור חַתָפל חַצּנַה ןַה
 ,תוחּורֶה ְּךַאְלמ ןַה םּוהְתְל םּוהִּת ןיִּב

 ...!תכיפַה תואָרַמ ןיִּב לֶטְלַטְמ ּונָחיאְו

 ,הָטְלָצְּב םיִצְצּינ ,םיַניִצְּכ םיִבָכוּכ

 והָסֶש תַחְנְּב םִיַניִע ןיִֶּב יִנָאָה

 :תרחא תומד הבוצעהו תרוויחה הרענה לש המוקמב העיפומ טא-טא

 הליה רוטע ןאכ עיפומ גוויזה ףאו .("תומיטנזירכה ןגב,) תינשוחו תילאיר הרענ

 : תויטסימ לש

 בֶלָּתְשָהְל תּיגְריִע ,תושָפְנ דּוחַי הז ןה

 !בַהַאְה שֶאְּב הָלִּע תּולָשִלְו וְּבְחִי

 - בָבּוד ףוע ןיִא .רַצֶש ּותָמיִשְנ ןִּגַה

 ...בָהְל תקיִשְנּב תּובָבְל ּוַעְוְנִיַ

 ,הָרָפַשּב יּולָּפ ,הָ םָּיַמְדלֶנַאּ
 ,ּודְרָח ,ּוגְוז תּומָשְּנַה ּוניִחְפְט רּוגְס לצ

 ,הָרְגְסַנ ןָיצָה שָחְנ-תַמּוסָק ומָּכ
 ...ודָמְּצְנ הָמַהְרַּפַּב זָא וניִתויוְנּ
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 הטיסרבינואב וידומיל תא ךישמהו היסורל סוטיימ רזח המחלמה ימיב

 ,"הפוקתה, ,"תסנכ,ב עובק חרואב םסרפל ךישמה ויתוריצי תא .דארגורטפ לש

 םירמאמ םג סוטיימ .א םסריפ ויריש דצב .יאבקסומה "םעה, ןותעבו "חולשה,

 לע ,ל"כימ לע ,אתאוואיה תריש לע םירמאמ ונאצמ "חולשה, יכרכב .םינוש
 ונתרישב הבהאה, לעו םירפס רכומ ילדנמ לש ותומ לע ,יקסבוחינרשט לש ולבוי

 .(רואינש ,יקסבוחינרשט ,קילאיב לצא) "הריעצה

 ,הכפהמה תוערואמ וילע ורבע םש .הסידואב ררושמה אצמנ 1917-יב
 ,הזורפב תודע סוטיימ ריאשה הלא םימי לע .םימורגופה ,םיחרזאה תמחלמ

 םיריש רוזחמב -- הרישבו ,"חולשה,ב ומסרפתנש "שערה ימיב, ויתומישרב

 שקבמו הכפהמה ןויערמ תובהלתה הלגמ אוה הלא םירישב .םש ותוא אשונה

 .דרמתהש ןוירטלורפה םע תוהדזהל

 ,תָש-יִפּושַח .,יוג-יִיּוזְּב -- ּונָחַנַא

 : עַָג תֶלָבְתּ יִנָש .בָהְו - ָּתַאְ
 ,תֶאָּב שרחל ונָחְנַא רֶפָצ
 .עַוָיְו םְֶּב תּוצָחור תּונותַאנ

 .לקְּב גַאְקִי םיִדָבָצָה בל יִּ
 -- ,סָרָתְל ףַפּונְתִּת תֶפְרְגָאְמ דָיְו
 - לּגָנ םֶביִנְפַּב דָרָמַה תַלְמְש םַאְו
 !סְרֶהְל ָךיִּפ רַעְפִּת םּוהְּפַה

 ,ואצומ תא הכפהמה תלוברעמב וליפא חכוש ררושמה ןיא תאז םע דחי ךא
 :"לארשי חצנל ריש,ב הז רוזחמ םייסמ אוהו .ומע תא

 ,םֶצֶה תַמָח ריִצָּב ּךַפֶָשַהְּב

 -- םֶקְנ םַדְל תּובָבְרֶה גאָשִּב
 תּוצּוחַה ףות סָלַפֶמ ףיִתיִאְר

 .תּוצּורְּפ תימוח ,םיִלְלָח ןיַּב ביִתְנ

 -- לֶאְגַהְל םיִאְריק ,תּובָבְלַבּו

 !לָאְרְסִּי ,טָש םיִעְרַה ריִמָט ףְלוק

 םשב םיקרפ ינשב תיטמרד הנומת "חולשה,ב סוטיימ םסריפ 1918"ב
 םידוהי םיטנדוטס לע הידמוק יהוז ;היחש הרקמ לע ססובמ הזחמה ."םיטנדוטס,

 םירחאו ןצלב .פ ,בונילק .י ויה םהיניב -- הלא םיטנדוטס .המחלמהו שערה ימיב
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 .יגולוריונ-וכיספה טוטיטסניאב םידמול ויהו הטיסרבינואל לבקתהל ולכי אל --

 םהמ לבקמ היהש רמושה לע רפוסמ הזחמב .תויוכזה תא ולביק הנש רובעכ

 .דארגורטפב הבישי"תוכז םהל התיה אלש הלא לע הפחמ היהו עבק"םולשת
 םדיתעל םיששוח םיטנדוטסהו תומל הטונ רמושה רשאכ רצונ "ןידעה, בצמה
 .וז היצאוטיס לע ססובמ "סורטפ תירק, רישה ףא ...ריעב

 םינמורה רשאכ בונישיקב היה אוה .1918-ב הינמורל היסורמ רבע סוטיימ

 ותולדתשהב ררחוש אוה ךא והורסא םיינמורה תונוטלשה .היברסיב תא ושבכ
 רתסוה אוה .תוערפ וצרפ םשו ,יראסובודל חרב בונישיקמ .ןוסלריצ ברה לש

 עיגה םשמ .םורגופ תעל עיגה בושו לופסאריטל אצי םשמ .לצינו ידוהי תיבב
 רשג ךרד ,בונישיקל רזח 1919-ב .תיטסיבשלובה הכפהמה רחאל ,הסידואל

 תיובעה היסנמיגה להנמל הנמתנ רשאכ ,א"פרת תנש דע בשי םשו .הניגיט

 דסונש םירומל שרדמה תיבב תורוהל רבע ג"פרת תנשב .יקורוס ריעב "תוברת,

 ,תירבעה ותריצי דצב ,סוטיימ בתכ הינמורב ותבישי תונש הרשע שמחב .יסאיב

 רעזנוא,ו "דיי רעד, םינותעב םמסריפו שידייב םירמאמו םירופיס ,תומיאופ םג
 רואל אצי 1930--1929-ב .לאטנזור .ז לש ותכירעב בונישיקב רואל אציש ,"טייצ

 תנשב ."6טחוס8ח8, :ותכירעב תינמורה הפשב ינויצ ידוהי תעדבתכ ואזוב ריעב

 ,ררושמכ ותדובע תא ץרמ רתיב ןאכ ךישמהו לארשיזץראל הלע ה"צרת

 .הרומכו טסיצילבופכ

 -תיטסילובמיסה המינה .ותרישב דח הנפמ םג לח הצרא ותולע םע
 שמשה רוא ,שדח רוא חרז ורישבו תיווזיןרקל םייתניב הקחדנ תיטנדאקידה
 רומזמ-ריש סוטיימ רש תובהלתהמ רוכיש .תינבנה תדלומה רואו תינוכית-םיה

 ותרישב םג הקבד ןמזה"חור .'וכו םימוגיפה לע תורוחבל ,ביבאדלת לש המיל

 :ןורכשה םע החמשה תא ,באכה םע תובהלתהה תא הב ךרוכ אוהו

 ,ןיי סי לַע ַחְנוצ ישאר

 ,הֶל-ל-ְבְט .יוא ,ןַלְּפדטב .חא

 ןיִאְו שי ןיַּב דָנְדְנְתַאְו

 .,.הָלַחְלַחְּכ הָדְנְדִנְּ

 תאו היכרד תא םיעבוק ןמזהיתוערואמ יכ המוד ךליאו ו"צרת תנשמ
 בושיה ייח תא ללכב םינווכמ םהש םשכ ,סוטיימ והילא תריש לש היאשונ

 ,הלוגב-םיחא תקאנל ,םימדה"תוערואמל םידה הב אצומ התא הליחת .ויוטב"יכרדו

 רכוז ,הרוחא וטבמ תא בוש ררושמה הנפמ האושה אוב םע .םימחולה תרובגל
 תחאבו םייטסישאפה םירטשמה לוע תחת םירסייתמה לארשי ירוזפ תא הבהאב

 -תומידלכ-לש ידוהי, ,טושפ ידוהי לש ותומד תא הלעמ אוה ולש תופיה תודלבה
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 ןיבמ םיבוטו םיבר רשאכ הלאה םינשב ."םימה באוש ביילדןמלק, אוה ,"הנשה

 ,הלוגב אמא"-אבא תיב תא הבר הבהאבו םימחרב םהיתוריציב ולעה לארשי ירפוס

 לע סוטיימ דקש ,םשמ ידוהיה בוחרה יווה תאו םהירוענו םתודלי תביבס תא

 ,תזרוחמ יתלב ,תימתיר הזורפב הבותכה ,"לחנ יביא, ולש הלודגה המיאופה

 .ץיבונועמשו יקסבוחינרשט לש תוילידיאה תמגוד יפל ,ירופיס ןוטב ,תובחר תורושב

 ּופְנְצִנ תוּבָר םיִנָש רֶשֶא ,םיִרְוַח תּודְלְייִמּושְר

 ,ונּזָנ ּוהָנִמ יִּכ סא ,בלב הֶּנַּפַב םֶשדיִא

 וריִצְסי ףְתִיַוַה תֶא .עַתָפָל ּוקְחְרִיְש שי
 -- .,ָהיִּפָבְצ ושָטקטְנ ,הָרואָכַל ,רָשַא הָיְוְחַה ּהָתּואְב
 ,הָנְדַאיִרַא לֶש טוחְּב ּומְּכ ,םיִמְסְק-הָטַמ ,ףֶסּומְלּוקו

 ְּףְרָדַּה אוצָמְל ,תּונּורְכּזַה-ךובְמ ךיתְּב ףֶליִבוי

 ...קֶפאָה גמְנ דַאְּב ומָּכ .ףְל רַהְּבְתִיק .רֶבָּצִ

 תוצרא-ימע לש תלבוקמה תומדב אל ראתמ אוה היברסיב ידוהי תא

 תאצומה ,תיטויפה םתמשנ תא הלגמו "ןגנ יעדוי םע,כ אלא ,"םהיעמב םתרות,ש
 ותריש יהוז םא ןיבו םיעוגעג-יוורה הניודה ןוגינ הז םא ןיב ,ןוגינב הנוקית תא

 -תויווח רכז ףא הלעמו ררושמה רזוח התע .תסנכה"תיבב ןזחה לש תלסלתסמה

 .השדחה םימיאה-תפוקתב תילאוטקא תועמשמ ולביקש ,תוקחדנו תוקוחר תודלי

 לארשיב תוערפ עורפל ואבש םייוגה הארמ תא רכוז אוה "אבא לש תיקורשמה,ב

 .םיערופה תא וסינהו םמעדינב לע ןגהל ומקש לארשי ירוחב תרובג תאו

 עבטה תוררועתה תגזמתמ ובש ,"ביבאב םיגלפ, אוה וז הרדיסב הפיה קרפהו
 -תוררועתה ךא ,"תשדחמ םירוענ רשא ,שפנה לש ןוזחה"םסקמ, םע ,ביבאה אובב

 למס הז ןיאה .םיאוגה םיגלפה ימימב הנוכשה תפצה לש הדרחב הכורכ ביבאה
 ?ידוהיה םעה לרוגל קהבומ

 דיק ללוכה האנו ןטק ץבוקב הקירילה לא סוטיימ רזח תונורחאה םינשב
 טויפדגוסב ודי הסינ אוה .ותרישב השדח הרוצ םנמא וניא טלוירטה .םיטלוירט
 "םיריש, ורפסבש םיטלוירטה תעברא םידיעמש יפכ ,ח"ערת תנשב דוע הז

 קרש תיטויפ הנובת התואב ,תורגב תפסותב וכז ולש םיטלוירטה ךא .(אפ 'מע)

 עבטמש ,תורושה הנומש לעב רישה לש תינדפקה תרגסמב אלכיהל היושע איה
 דחאב הז רמאמ ונחתפש םשכו .קצומו לשוחמ תויהל דעונ אוה ותיירב
 ,ררישמה לש שפנ"ןובשח ןיעמ םהש ,םיפסונ םיינש ומויסב איבנ -- םיטלוירטה
 םע קפסה תא בלשל וישכע םג עדויה ,הווקתב המידק טיבמו וכרד תא רקוסה

 : םייחח"תחמש םע תובצעה תא ,הנומאה
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 ,תּירֶפְס ּוריִשָה ייחְץַעַמ הָּבְַה

 ,וָלָּצְקְרָיְּב דיִמָּפ שָּבִלְתַה ףא
 ;תּורָפ יִזְפָחְּב יִּפָלַשַה הָּבְרַה
 - ,תּורָצְס ּוריִשָה יִּיַמְץִּצִמ הָּבְרַה
 תוראפ ּובְלְבַלִי -- יִאְנט קיִר םַאְו

 ;ולְָשְּב םֶיְרַפ ּונְּתָי ,יִצַע לצ דוע

 ,תּורָפְס ּוריִשַָה ייַח-ץַּצַמ הָּבְרַה

 ,ֶלָפ-קֶרָיְּב דיִמָּת שַּבַלְתִה ףא

 ,תֶרָהּוז הָפֶש לָּב לַפ יִשְפַנ יִּכָרֶב
 ,ליִּגדְרֶו סַּג םיִמָצְפִל ףָל הָמיִרְפִמַה
 ; תֶרְרּיג ּהָלַצ תֶא ָהיְרְהַא םַּג םַא
 ,תֶרָהוז הָצֶש לָּכ לצ יִשְפַנ יִכְרֶב
 ,תֶרָמַא דיִסָּת ּהָלּוגְלְִּבְש הָז לצו
 -- ,ליַחְומ ליִחְּב יִנָא ּהָתאְרְקְלְ
 ,תֶרָהּוז הָצָש לָּב לע יִשְסַנ יִכְרֶב
 ,ליִּג-דְרֶנ םַּג םיִמָצְפל ּךָל הָחיִרְפִּמַה

 .ג"שת ,קילאיב דסומ תופתתשהב לבויה דעו תאצוה .םיריש (*

 ,היברסיבמ םירבע םירפוס לש םהיבתכ תאצוהל דעוה .תודליה ףונמ תודלב

 .ד"ישת ,א"ת

 .א"כשת ,,א"'ת "דקע, תאצוה .םיטלוירט
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 זלכימ .י .ב י"ע סופדה תיבל ואבוח

 תושרל דיחיה תושרמ ונינפלש םיבתכמה תא איצוהל העשה העיגה םאה

 וחלשנש םיבתכמב לפטמ ד"הבלמה רשאכ .וז הלאשב יתטבחתה הברה !םיברה

 יתשקיב ןכ לע .רתוי יביטקייבוא וטופיש ףא .רתוי לק ובצמ -- ותלוז לא

 ןאצמל יתיוויקש ,תופסונ תורגא רחא יתשרדו "תורורצה תעברא, תא ןווגל

 שי .ישקובמ תא יתגשה אל יתבזכאלו ירעצל .םירפוס םתוא לש םהידידי לצא

 ;םיתעה קוצב םודביאו םורמשש שיו ;םיבתכמ לע רומשל םיגהונ םניאש םישנא
 .םהילא יתעגה אלש אלא ,םימיוסמ םישנא ידיב םה םייוצמ םג ילואו

 ;סופדל םאיבמה םג אוה םיבתכמה לבקמש -- וז הלופכ תוחונייאל

 רוצעמ הוולתנ -- םירחאה םהידידיל םירפוסה תורגאמ םהילא ףרצל ותלכיב ןיאש
 ארוקה :אלוקל דצ יתאצמ ןאכ אקווד .םיבתוכה יל וקלחש תואמחמה :ףסונ

 -- השעמל .םידבוכמ םירפוס םתוא לש םבל תובידנ תא רקיעב ןהב הלגי ןובנה

 םהיחבשל זא יואר יתייה אל -- השועמ הוונע ילב התע תאז עבוק ינאו

 ,הארנכ ,ושקיב םה ."ותצונ תא תוסנל, לחה קרש ,יתייה רענ טעמכ .םיגלפומה

 תיללכו תישיא ,תרחא הביס םג ךכל התיה .ידעצ תישארב ינקזחלו ינדדועל

 ואר ,רפוס טבשב ךושמל ליחתהש ,ריעצ לכב .םתכרעמב ויה םידדוב :תחאכ
 -- םבל רתסב וויק ךכ -- םרפסמ לדגיש לככ .הלדה םתצובקל תרובגת ןיעמ

 .תורפסל םג םהל םג חוורי ןכ

 ריאשהלו הלילש דצל עירכהל בורק יתייה .יסוסיה וקספ אל לכה תורמל
 ,רלדאסייו םייח ידידי לש וירבד ילע וקזחש אלא ,םתזינגב םיבתכמה תא

 םיקומינ ינש ,אופיא ,ןייצא .ול יתינענ ףוסבל .הז ץבוק לש תכרעמה רבח

 לש םהיתואנקויד םיפקתשמ ןהלש הירלקפסאב :ולא תורגא לש ןמוסרפ םיקידצמה

 ןתומד יווק םג הב םיספתנ ;םהיתולאשמו םהיטובילו םהיתונוגי לע ,םיבתוכה

 ,ןהיתונויסנו ןהיתויעב לע ,יברסיבה רצימב תידייה תונותעהו תירבעה תורפסה לש

 וניא -- עטוקמו ףוטח אוה וליפאו -- הז לופכ ףוקיש .ןהיתובזכאו ןהיתווקת

 .ונרודב היברסיב תודהי לש םיעדונה םירפוסה תעברא יבגל טעומ רבד

 ףוגל תוכירצ ןהש םעש ,םהיבותכ ילושב תורעה המכ ריעהל ינוצרב
 .םיבתוכה לש םהיתויומד תא תצקמב ריאהל תויושע םג ןה ,ותרבסהל ,ןינעה
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 לבא ,הצירּוגזב דלונ אוה ,םנמא .יתרייע-ןב היה ל"ז גרבנדלוג יכדרמ

 רשא איהו ותיבכ דימת האר התוא .ייקאט אב וילע ורבע וימולעו וירוענ תונש

 ,ןאקשיר) הרייעל הרייעמ וידודנב ףא .תירופיסה ותריצי תא הבר הדימב הסנריפ

 ול התיה -- םיירבע רפס"יתבב הרומכ -- ותייחמ יכרצל ,(ןארוקס ,טשרפאק

 הבש םושמ םג אלא ,ןירוענ זיחמ התויחמ קר אל תאזו .תיב-תנחת ןיעמ יקאטא

 םינדוד ,תודודו םידוד ,חא .תויחא ,םירוה :תפעוסמה ותחפשמ תויחל הכישמה

 וא-קש יפכ ,היטומ וא ,יכדרמ "תרופ ןב, תניחבב םלוכל היה אוה .תוינדודו

 .הביחב ול

 ."ןמעזאגב בתוכ,ו המוחתמ אציש דחאה רפוסב ,וב ואגתה הרייעה ינב

 ;טשראקובו ץיבונר'צ ,בונישיק :ירק) "לודגה םלוע,'ב ןיטינומ הל איצוה אוה ןה

 רבעמש םיכרכב וליפא םימסרפתמ וירופיסו ויריש יכ ,האילפ ךותמ ועמש םעפ
 -- שדוק"ילכו םינוונח ,םירחוס -- הלאכ ויה ,םנמא .(קרוידוינו השראו :םיל

 -- הילעב תא תסנרפמ וז ןיא םא .ללכב "הביתכ,ה ןינעל לוטיבב תצק וסחיתהש

 ךינח ,היה םכחדדימלת ןכש ווהודביכ הלא םג םלוא !הב ליעומ המ -- ונעט

 המלענ הרות"ןב ינפל םדמעב :רמאיי םחבשל .קסלודופ-בוליהומ לש הבישיה

 התיה .תלעות לש ןובשח ןאכ ושע אל םלועמ .הלא םידוהי לש "םתונרמח,

 עטסעב יד זיא הרות, :עודיה םעה רישב האטבתנש יפכ ,הרכהה םהב העוטנ

 .המצעל ךרעכו הרטמכ אלא ,יעצמאכ ,הטושפכ הרוחס אל ,ןבומ ."הרוחס

 ומע שגפנ יתייה זא .יתרייעב ותחפשמ ינב לצא וירוקיב יל םירוכז
 .תיעבטה ותווינעו בוטה וגזמ לשב ,בבלמ היה ומע עגמ לכ .ותרבחב הנהתמו

 לכב הליהתל אצי ומשש ,םסרופמה רפוסה לא דרח בלב רענה ךלה הנושארל
 דימ וקליס ,םימת דלי ךויח ,אלפנה וכויחו ךרה ורוביד ךא .תידוהיה היברסיב
 אוה יחישדןב וליאכ ,השגרה יל התיה דבלב הלק העש רובעכ .הציחמה תא

 יפכ ,"הפצוח, תצק םגו זוע יתשבל ךכ םושמ ילוא .יליג-ןבו רבכשמ דירבח

 :השעמ היה ךכו .2.10.27 םויב יל בתכש היולגה ןמ ררבתמש

 ,"ןעגנאלקדגאט, םשב עובק רוט "טייצ רעזנוא,ב ול היה םהה םימיב

 דומוהה םתמיענבו תיטסינוטיליפה םתולילקב ונייטצהש ,אמויד ינינעמ םיזורח
 םהילולעת ,םה רשאב לארשי יררוצב רבודמ היהשכ ,תינצקועל הכפהנש ,תיטסיר

 ,"לטעטש ןיימ ןופ, םשב םירויצ תרדיס ןותע ותואב םסריפ ןכ .םהיתומיזמו

 וינפל יתעבהו בתכמ וילא יתצרה ןכ לע .יתעד תא רתויב וחינה אל םה םגש
 "םינטק םיכפ, לע ונורשכ זבזבל ךירצ וניא והומכ רפסמו ררושמש ,יתעד תא

 המדנ ,ןמזה קחרממ ,התע ,"תועבצאה תא םהמ םיקקלמ, ויארוק וליפא ,הלא

 םא "ארונ, הז ןיא :תאז םגו .ויעצפ לע יתירז חלמ קרש ,תושעל יתלכסהש ,יל

 ,הטלבהל היואר רענה תגושמ אל ךא .תוטוזב םג םימעפל קסוע רשכומ רפוס



 50 5%מ .* ב 210

 לש ועזגמ רטוח אוהש ימ קר בתוכ ךכ .גרבנדלוג יכדרמ לש ותבושת אלא
 .ןקזה לליה

 םעגת אל וליפאו ,תמאה תרימאמ ךרוצה תעשב ענמנ אל ותוביבח לכ םע
 לויט לע תיטויפ ה'זאטרופר ןיעמ ,"לויט ימשר,, ירוכיב-ירפ ךכל הכז .העמושל

 היהשמ רתוי וז "יתריצי,ב ,הארנכ ,יתיאר זא .ןארוקסל יקאטאמ תורענו םירענ

 ססיה אל אוה ."טייצ רעזנוא, יארוק ינפל םג האיבהל יתשקיבש דע .הב

 ותיולגב) "דימלת לש רוביח, :יתימאה הכרע לע דימ ינדימעה אלא ,ותבושתב

 ,הירחאלו וז העיבק ינפל ואבש תורושב ,לדתשה המכ םלוא .(10.1.29 םוימ ילא
 .ונידדקספ תא קיתמהל

 "הברעב םיפשר, םירפסב סנּוכ ותריצימ קלח קר .היה הרופ רפוס

 .סוניכל םויה דע וכז אל -- רופיסבו רישב -- שידייב ויבתכ ."הקיתעה הנחטה,ה

 ברה שוקיבה תורמל .יברסיבה רצימב טעל-וירבחמ רתוי טבלתה ותוירופ לשב

 היה ןכ ;עובשל תחא תוחפל ,תועיבקב ףתתשה "טייצ רעזנוא,ב) וטע ירפל

 תוירבעה תומבה ףא ;:יתבר הינמורב ועיפוהש םיירבעה תעהייבתכב עובק ףתתשמ
 לע אב אל ,(וירופיסו ויריש תא ןמזל ןמזמ וסיפדה תירבה תוצראו ןילופב

 וחתפנ אלש לע רעטצה דוחיב .רתוי לודג היה ולש עציהה"חוכ .אלמה וקופיס

 ובריקש ,ןימינב 'ר לש "דהה, תא איצוהל ,לארשי ץראב תורפסל תומבה וינפל

 .ןוצרב %מסריפו

 יתוחב ןכותה תּודיחא לשב לבא ,רתוי יתלביק) תונורחאה ויתויולג עברא

 יפכ ,שידיי תובותכ ןה : הלופכ ההימת ארוקה לצא ררועל תויושע (ולאב קר

 ויעושעש התיה תירבעה תורפסהש ,אוה ;םינש ד'י ךשמב ילא ויבתכמב גהנ אלש

 ינינעל תונורחאה ויתויולג תא םצמצמ ,ויתורגאב הב רבדלמ קספ אל רשאו

 היברסיב שוביכ םע .שדחה רטשמה תמיא :איה תחאה הבושתה .דבלב החפשמ
 .ריביסל םתיילגהו םיינויצ םינקסע רצעמב דימ וליחתה ,םיטייבוסה ידי"לע

 הנממ אצי גרבנדלוג יכדרמ .תינויצה ןארוקסל םג האבו השגרתה וז תונערופ

 שי .ירבע הרומו ירבע רפוס ,ינויצ :שלושמ היה "ועשפ, ןה !עודמ .םולשב

 תומקנ תושעל םישבוכה ידיב ועייסש ,םידוהיה םיטסינומוקה :דחא רבסה ךכל

 םג ויהש םהמ .גרבנדלוג תא דואמ ובהאו וצירעה ,םשפנ יאונש םינויצב

 לש םהיעשפב ומישאהל ללכ רשפא יאש ,םימת קידצ היה םהיניעב .וידימלת

 םהל התפתנ רתויה לכל ."המחלמה ירחרחמ,ו "םיטסילאירפמיאה, םינויצה
 ינויצ ןיב .וציק תא הבריקש איה וז הבהא אל םא עדוי ימו .הברה ותומימתב

 תולעל וכז םגו המחלמה רמגב םייחב וראשנש הלאכ ויה ולגוהש היברסיב

 רשא דאשרבב איצוה ותמשנ תא .ךכל הכז אל גרבנדלוג יכדרמ .ץראל
 .ותומב ג"נ ןב קר אוהו ,הירטסינדסנארטב

 ,וז השרפב תצק יתכראה םא :תחא הרעה תשקבתמ הזה קרפה ףוסב
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 יתבריק לשב םלוא .ינתוחו ידידי היהש ,שיאל םינפ"אושמ םושמ ךכב תוארל ןיא
 .וירבח תשולש תא יתרכה רשאמ רתוי ויתרכה ,יתודלי ימיב התליחתש ,וילא
 .רתוי תטרופמ היהת ותוא יתכרעה םגש ,אופיא ,יעבט

 ב

 ינמדזהב .םישולשה תונשב קר יתרכה ל"ז ןייטשנייו לארשי תא
 אוה .ותדובעב ףוטש ואצומו "טייצ רעזנוא, תכורעמב רקבמ יתייה בונישיקל
 : םינוש םידיקפת סומע היה ולש הבוחה-תביתכ דבלמ .ןותעה לש עובק דבוע היה

 יתייה ויתרכה םרטב םלוא .הקינורכו תובתכ תכיועב הלכו םימוגרתב לחה
 ובביח דוחיב .תרוקיב ירמאמ ,םינוטיליפ ,תוקסרומוה םסריפ אוה .ויארוק ןיב

 םהילעש ,"ךעלווירב עשיטילָאּפ, תותבש יברעב עובקה ורודמ תא היברסיב ידוהי

 תאירק תעשב ,תותבשב .רבד םשל ונלצא ךפהנ הז ויוניכ .דמלמ לדיא :םתח

 ולגלגו "שולפ,ב ופפוטצהש םיללפתמ ויה ,שרדמה תיבבו "זיולק,ב הרותה

 .ויזמרו וישוריפ ,ויתוצלהב

 -- ןותעה לש השקה ובצמ ללגב -- לדה ורכש .וקלח וילע רפש אל ךא
 1937 יהלשב .הז ומחל-הטמ םג רבשנ הנהו .ותחפשמ תסנרפל ישוקב קיפסה

 תעפוה תא הרסא השדחה הלשממה .תימשיטנאה הזּוק תגלפמ ןוטלשל התלע

 םליא .תרחא הלשממב הפלחוה םיטעמ תועובש רובעכ ,םנמא ."טייצ רעזנוא,

 ןותעה ךרוע .ןפקתב וראשנ ,םתונותע לע תוברל ,םידוהיה לע הרזגש תוריזגה

 הברה .אצמ אל ןייטשנייו .רחא היחמ"רוקמ םהל ואצמ םיישארה וירזוע ןכו
 והושטנ ,לועפל וכישמהש ,םיינויצה תודסומה .םחל רכיכ דע אבו ותקוצמב לתפנ

 .הנענ אלו -- הרזעל קעז אוה .והוחכשו

 ,בונישיקל םיטייבוסה ועיגהשמ :הז השעמ-רופיס יתעמש ןמיהמ"דע יפמ
 ןייטשנייוש ,"דצה ןמ, לש הינשה תרבוחה סופדב תרדוסמ התיה רבכ ,1941 ינויב

 ארקו (תיאווש 'ס) רדסה רוזיפב לחה ,סופדל ץרפתה הנהו .היפתתשמ ןיב היה

 והשעמ לשב וב ןבא הדיינ לא -- !תוריחל וניכז .הזב ךרוצ ןיא בוש :לוקב
 ,םינויצה וירבחמ ותבזכא אלא ,ךכל םרג דבלב ולבס אלש ,רעשל שי .שיבמה

 .ותרצב והוכמת אלש

 וילע דקפ יטייבוסה ןוטלשה .ןידה םויב ול דמע אל השעמ ותוא םלוא

 ,הריזג ץראל והלגהו ,"טייצ רעזנוא,ב ותדובע תא דוחיב ,םיינויצה ויאטח תא

 .ושפנ חפנ םש

 ג

 רחאל הנשכ ,ז"צרת ץיקב קר יתרכה ל"ז רשטוק בקעי תא

 "תבשומ המייקתנ הבש ,גנּולופמיקב דחי ונמדזה .םיבתכמ תפילח וניניב הליחתהש
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 ןורחאה הז .וריש ןיבל וניבש דוגינ הזיאב ינעיתפה אוה ."תוברת,, ירומ לש ץיקה
 טוהל ,םיעירדשיא אוה ומצע ררושמה הנהו ;:תודידבהו ןוגיה םתוחב עובט היה

 זאמ .הדיחיה ונתשיגפ התיה וז .לותיה ירבדל הטונו הרובחב םילויט ירחא

 .המחלמה תונש וילע ורבע הבו הרושימיטב בשי ו"צרת תנשמ .ויתיאר אל

 ידיזלע הררחוש ריעהש רחאל םישדח המכ ,ה"שת תבטב ומלועל ךלה אוה

 | .םיטייבוסה

 דרמאמ בותכל יתעדב זא היה .22.10.38 םוימ ובתכמב שי דחוימ ןינע

 וארש העשב ,הכירעהל דציכ ךא .(םינוש םימעטמ בתכנ אלש) ותריש לע הכרעה

 דימת אלש ,תונוש תומבב םירוזפ ויה םה ףאו ,רשטוק ירישמ םיטעמ קר רוא
 םניכהש ,םיבותכב ומעש םירישב עייתסהל יתשקיב ןכ לע !ןגישהל יתלוכי

 הנד תרוקיבהש ,קדצב ןעט רשטוק ."תושמשה-ןיב ינוגיב, ותפוסא ליבשב

 תביתב בתכב םנשיש הלא י"פע אלו וספדנש םירישה יפילע, ררושמה תא

 ,הז ללכמ אצוי ומצע אוהש ,יתנעט תקדיצב ,הארנכ ,ריכה אוה ךא ."ונחלוש

 אובי וחרכ לע ,הלאב קפתסי רקבמה םא .רוא ואר וירישמ םיטעמ קרו ליאוה
 םוקמב ןכש ,תיקלח קרו רוחיאב םנמא ,יל הנענ ןכ לע .ררושמה לש וחופיק ידיל

 ."רתויב םייניפָא םיעטק, ךא םהמ יל חלש םמצע םירישה

 לש ותעיבנ התיה ,רבגתמה ןייעמכ היהש ,גרבנדלוג ורבחל דוגינב

 אוה םלוא .וייח תונשב בתכ ריש םיעבראמ הלעמל תצק .ןיפיט-ןיפיט רשטוק

 הקיטסיצילבופב ,םסריפש םיטעמה םירמאמב םג גהנ ךכ .םשוטיל לע הברה דקש

 .תרוקיבבו

 ד

 חלוש היה תונמוזמ םיתעל .ל"ז לטנזור ןמלז היה ןנוחמ רפסמ
 ןכָארבוצ זיא'ס. ןוגכ ,םע-ירישל וכפהנ םהמ םידחאש ,םיריש תביתכב םג ודי

 םש תא ועדי אל בורה לעו ,היברסיב יבחרב ורש הזה רישה תא ."לכעד רעזנוא

 .היה הסונמ ךרוע .םיריש םגו םירופיס ,םידליל טעמ אל בתכ אוה .ורבחמ

 שאר הב היה אלש ,שידייב וא תירבעב ,תיתורפס היישע וזיא רכוז ינניא

 .ונמז לכ תא העלב "טייצ רעזנוא, תא ותכירע .םהמ דחא ,תוחפל ,וא םישועה
 ."דניק ןשידיא ןראפ,ו "תולוכשא, םידליל םינוחריה תא םג ךרע ןמזב וב םלוא

 ."דצה ןמ,ו "תודורפ,, "כרועמ היה ןכ

 הדיתתהב .םחול טסיצילבופכ רקיעב עדונ בחרה םיארוקהירוביצל ךא
 השק הירוגיטק רשק אוה .ותריגס םויל דע ,"טייצ רעזנוא,ב ותרמשמ לע דמע

 תד ינב, םינמורכ םמצע תא וארש ,הנשיה הינמורב "הינואינוא,ה ישנא לע

 תינויצה העונתל ושחכתה לודגה םקלחב רשא ,היברסיבב להקה ישאר לע ;"השמ

 .ועבטמ ךר היהש ,אוה .ידוהיה רעונב תומש התשעש ,המודאה תוללובתהה לעו
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 .תצחומ ,תינצקוע התיה תיסומלופה ותעיגפ .הלא ויקבאמב תורשפ עדי אל

 ,ךכ לע תודוהל ילב ,ועדי םה .ויבירי תא תחא אל עיתרה ףירחה וסומלוק
 .ולמעב הכרב האר םג אוה .הנותחתה לע םדי היהת ותא חוכיווב יכ ,ןבומכ

 .היברסיב תודהיב תובושח תודמע השבכו תינויצה העונתה הטשפתה טאל טאל
 תנבומ הלא םיאנתב ותוחיתמ .ונמז לכ תא העלב תפעוסמה ותדובע

 .הלא םינינעב זא ןיבה אל ולאה תורושה בתוכ ךא .ויבתכמ בורב תשגרומ םגו

 "ןיתדביכ, םג אלא ,רוא האר רבכש רבד םוסריפל ול יתחלשש דבלב וז אל
 .ומע ,ןבומכ ,היה ןידה .20.11.32 םוימ ותיולגב דמוע אוה ךכ לע .ומוגרתב
 .תאז יתנבה םימיה תוברב קר

 אל תודידיהו םולשה .וקלח וילע רפש אל "טייצ רעזנוא,ב םגש ,ררבתמ
 קר רשפא .יל עודי וניא עקרה .וידבועו ןותעה לש םנועמב ,הארנכ ,םייורש ויה

 -תוואתמ אל םנמא ,הקזח דיב םהב גהנש ,םכרוע תא ובביח אל םידבועהש ,רעשל

 דיעמ תכרעמב וז השק הריווא לע .ויתונורקע תא םייקל ןוצרמ אלא הררש

 ,התויב ףירח יוטיב וכותמ יתטמשהש ףא ,12.4.37 םוימ ובתכמב דחא טפשמ
 .קנחמה עבומ דבלב ובש

 ושבכש רחאל -- והולגהו םזינומוקב ותמחלמ תא ול ורכז םיטייבוסה

 ,המחלמה ירחא ,ותולג תפוקת םותכ .הריזג ץראל -- 1941 ינויב היברסיב תא

 .ויתומולח ץראל עיגהל הווקת ילב ,רעצו ינוע ייח הב יחו בונישיקל בש
 .1959 תנשב םש תמ אוה
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 גרבנדלוג יכדרמ

 (2.10.27 ,טשרפאק)

 ,ינבוחוד קחצי ןימינב רמ ריעצה ידידיל

 ; ךיתוכרב לע ךל הדות ריסא יננהו יתלביק ךתיולג ןכ ומכו ךבתכמ

 ךמלוע הארתו ךייוואמ לכ תא גישתש ,החלצהו הכרב עפשב ךתוא ינא םג ךרבמ

 חולשמ ידיב תבכעמ ןותעה תכרעמ :ךכ דיגהל ילע -- ךיתורעה ד'ע .ךייחב

 לש םיכשמהה תא סיפדהל םיצור םניא וישכע הנה .םר ןכות ילעב םירופיס
 : םהיתונעט לכו ,רפסמב העברא וא השולשכ דוע תויהל םיכירצה ,ילש "הילמראק,

 .טשעשטנאהמו גארקישטנאמ ידוהיה י"ע ארקנה ,וננותעב םוקמ ךירבדל ןיא,

 איוקה לש לכשה לא םיבורקה םוי םוי ייחמ םיטושפ םירויצ בותכל התא ךירצ

 שרודו ריבגת ךנושלל התאו תכרעמה ןמ םוי םוי ילע וריטמי הככ "יחטשה

 הדלי תחא ,םישנ יתש אשנש שיאה ותואל המוד היהא ןכבו ,רומגה ךופיהה תא

 חרק ראשנ אוהו -- תונבל וזו ולש תורוחש תורעש ול תטקלמ וז ,הנקז תחאו

 םירבד חלושו םחלנ ינא תאז לכב יכ ,ךל דיגהל ילע לבא .ןאכמו ןאכמ

 לכב המשאה היולת יב אל יכ רוכז לבא .ינא יחור תא רתוי וא תוחפ םיקפסמה

 -- !אצו ךתאובנ הלכ -- אל םאו ,םוי לש םיזורח םישרוד .הלאה םירבדה

 סיפדהל יתלחתה הגה ...ךתשירדכ ורתפל ןיאו תצק ךבוסמ ןינעה רבכ ןאכו

 יחטשה ארוקל, יכ ,ךשמהה תא יתתנ אל המלו ."סענסאס ןשיווצ, האנ ןאמור

 אוהו יחטשה ארוקה קר דמוע לטנזור .ז לש ויניע דגנל ."הלא ומכב ןינע ןיא

 ךל יתיליג ...םידבוע ונחנא הככ -- זלה לש וטבמ תסיפתב לכה תא דדומ

 .רבד לש ופוג עדתש םייחפטו חפט
 ךכרבמ ךדידי יננהו

 גרבנדלוג .מ

 ונ

 (10.1.29 ,טשרפאק)

 !דבכנו רקי דידיו רבח

 יתהמהמתה ןודזב אלו בל עורמ אל .יתבושת רוחיא לע ךתחילס שקבא

 יתרכע .רפס אורקל וליפא ןמז יל ןיאו ףייעו ץוצר םגו קוסע ,דורט ינא .הנה דע
 ינבשוח .םיבתכמ תפילחב םתא אב ינאש הלא לכל "רחאת לב, לע רבוע ינאו
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 הפשט ,תולכתסה הב תרכינ ::ךתריצי יתארק ןכבו .ינצרתו ילע םערתת אל יכ

 גוסמ האצי אל תאז תורמל לבא ,הפי ןפואב םינינעה תובלתשה ,תנווגמו הרישע
 בחרה ןכותה ,תויללכה הרסח .הב ןינע בחרה להקל ןיאו "דימלת לש רוביח,

 ףתעד יהוז ?ןכבו -- ןרוקסל קיטואמ הפי הראותמ העיסנ ןאכ שי אלא ,רבדבש

 התוא םגרת -- ילחא -- יתא וניא קדצה יכ בשוחו ססהמ התא םא .תיטרפה

 היהא ינאש ךתשקבל עגונש המ .תכרעמה לא הנחלשל הסנו הרורב שידייל

 דוס ךל תולגל יננה -- "טייצ רעזנוא, לש וכרוע ,לטנזור .ז ןיבו ךניב ץילמה
 םישיש ול םיבתוכ םירפוסהמ םירחא םגו ינא םאש ,גחנתמ לטנזור .ז :סומכ

 ------ שקעתמ אוה זא -- הריציה תא ול םיחלושו ,ריעצ הזיא לש הריצי לא בל

 -- שדוקב וכרד ךכ .הלסה דרת הבולעה הריציהש ,חוטב תויהל רבכ התא לוכיו
 ךל עבשנ ינא יקדצןהב ...הלשמ לכב ודיו ףיקתש ימ ךרוע םע ןודל ןיאו

 .שקב ךתוחדל הלילח ינא הצור יכ בושחת אלו רבדה אוה ךכש

 תמגרת אול .ןיוצמ ןונגס לעב התא ? הפיו הרישע כ"כ ןושל תחקל ןכיה

 .?"תולוכשא,ב ומסרפל תלוכי זא יכ ,םסרופמ ינמור רפוס לש ןטק רופיס הזיא הפי

 היה .':רוקמה תפש תא עדוי ינניא יכ ,טפושה ןאכ תויהל לוכי אל ינא לבא
 .ךייח יכרדב חלצהו אירב

 ךבהוא

 גרבנדליג יכדרמ

 ט"פרתה פ"מהוחד 'ג ,(טשרפאק)

 !ינבוחוד .י .ב רמ ידידי
 שגרב ובתכנש ,ךירויצ ינש תא םש יתאצמו +"דיתעה, ןוילג תא יתלביק

 תויפסה הדש לע הנושאר ךדעצב ךכרבל יננה .הרישעו הפי הפשבו הנבהבו

 ,ךירבדמ דוע וספדוי םא .םלתשתו ךלתו ךידי ישעמב חילצתש ןוצר יהי .תירבעה

 ,"חפצמה,ב רוא וארש -- תירבעב יטע ירוכיבמ -- ילש "לויט ימשר,ל הנווכה +

 ךכ-רחא האב המישרה .ט"פרת 'ב רדא ,השראו ,ריעצה רמושה לש םיפוצה ןואטב

 ,ריעצה רמושה תורדתסהל הנוילעה הגהנהה תאצוה ,"םירמושה רפס, היגולותנאב

 .ד"צרת ,.השראו

 .בונישיק ,לטנזור ןמלז תכירעב םידליל ןוחרי ?

 .תינמורה הרישה ןמ תירבעל םגרית םגו הנידמה ןושל תא דמל םינשה תצורמב +

 .1929 סראמ ,השראו ,ימלועה ץולחה ןואטב +
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 .בוט לכב ךכרבמ יננהו .םארקלו ואובי םשש תונוילגה תא לבקל גנוע יל היהי

 .תורפסב ליח השע
 ךריקומה ךדידי

 גרבנדלוג מ

 ארוקה בלב ראשנ וירחאש ,"םימחנמה. המוה בלבו ןורשכב בתכנ דוחיב

 .ךרו ןידע בצע

 (18.5.29 ,טשרפאק)

 !ינבוהוד רמ רקיה ידידי

 תזיחאל הליחב ןיעכ שממ שיגרמו דאמ דורט ינא יכ ןעיו ךרופיס יתלביק

 השקבב ,תכרעמה לא רשי ךרופיס יתחלשו הנורחאה ךתצעל יתבשקה כ"ע ,טע

 ויתחלש .רופיסה תא םגרתל תכרעמה ירבחמ דחאל רוסמל ,ךרועה לטנזור תאמ
 ריצכ אוהו ,רגידמראברד דוד רמ ,ונלש ברה לש ותוחא ןב ,ידידיו ירבח י"ע

 ינחיטבה ,רבכמ הז וריכמ אוהו לטנזור רמ םע םירבד שי ול םגש ,ויחלושל ןמאנ
 תדיעת לבקי םיחרי ינש דועבש ,אוה םגו ךרועה לש וידיל לכה תא רוסמיש
 ינחיטבה ,וידבכממ דחא אוה לטנזורשו היסנמיגב תורגב תדועתו הבישיב תונבר
 ינא .ריעצ רפוס לש ורופיסל םיכלהמ תתל לטנזור לש ובל לע רבדל הסניש

 הווקמ .ץראל ץוח ינותעב ךירופיסמ המכ סיפדהל תקפסה רבכש ידצמ יתבתכ
 ינפ דימת בישהל שדוקב וכרד יכ םא ,ילא עמשי תאזה םעפב לטנזורש ינא

 יכ התא עדויה ?שידייל ךירבד םגרתמ ךניא ךמצעב התא עודמ לבא .םקיר
 אל םויה דעו ,ץראל-ץוחבש םיבר םינותעב ירבד סיפדהל רבכ הז לוכי יתייה

 הב םג הלחב "שפנו רתויב ילע השק הקתעהה תדובעש ינפמ טושפ יתספדה

 תדובע לעכ הילע טיבמ ינאש ,תירבעב יתדובע ללכה ןמ האצוי .הרכשב םג

 .לשרתמ יתייה אל זא יכ ,ינפל םירעש הברה םיחתפנ ויה יאוולהו ,שדוקה

 ורטפנ הלוגה ינותעו י"א ירפוסל קרו ךא רודמ התשענ לארשי ץרא ,וננובאדל
 םג .ןהכ בקעי לש "הנס,ב םיריש ינש רבכ אל הז יתמסרפ .םמלוע תיבל

 בוש חולשל הסנא וישכע .ןמזל ןמזמ יתוריצי סיפדמ ינא "ראודה,בו "םלועה,ב

 רעזנוא,ב יתדובעב קפתסמ יננה שידייב לבא .השדחתנש "הפוקתה, לא יובדמ
 == == == ."טייצ

 ךדידי

 יג .מ
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 (20.7.1929 ,טשרפאק)

 !ינבוחוד רמ ידידי

 בתכמ ול יתתנו בונישיקל עסנ ירכממ דחא שיא יכ וישכע דע יתיכיח

 קרכ דומלל אוה ךירצ יכ ויתעמשה ידצמו ,ךתשקב לע ויתעדוהו לטנזורל
 ךרוע אלה יכ ,םילודגה ןיב רבכ אוה לטנזור יכ ,ןבומכ ...ץרא-ךרד תוכלהב

 ,יבתכמ לע יל בישהל ץוחנל אצומ וניא כ"עו ,עסונ אוח םיסרגנוקה לאו אוה

 דחאב ותתל לדתשיש השקב ףוריצב ךרויצ ול יתחלש ינא .זאמ וגהנמכ

 המכב ךירבד סיפדהל רבכ תקפסה יכ םג ויתעדוהו ,תידוהיל םוגרתב תונוילגה

 הפילעבש רובידב וישכע םגו ,הז לכ לע הקיתשב רבע אוה לבא ,םילאנרו'ז
 .לטנזור תא יתעדי יכ ,ךרכשמ הבורמ היהי ךדספה יכ ערפמל יתעדי .אצי אדירג

 ונוצרכ "ובדה אציי זא ,םיימעפו םעפ ירבדמ תתל אלש שקעתמ אוה םאו

 ---- -- .המוטא ןזוא לע םירמאנ ירבד ךא ,והעימשא תורורמ תחא אלו .ותטלחהכו
 ןונגס לעב .ילצא רומש "דיתעה,בש םיפיה ךירויצ םע יל תחלשש ךנוילג

 .הרטמה לא עלוקו םצמוצמ ,ץרמנ ךלש יוטיבה .קפקפל ןיא הזב ,התא האנ

 -- הז ךחוכב תכלל ףיסות םא .ימומגע ןה םיאלמ םינטקה םירויצה ינשו
 .חילצת יאדווב

 דימת ךמולש שרוד ךדידי יננהו

 גרבנדלוג מ

 (22.8.1929 ,טשרפאק)

 ! ידידי

 ינניא ימויה ןותעה תא םג .דאמ דע ינא קוסע יכ ,הנה דע ךל יתבתכ אל

 תועידי קר יתפטחו יעבדכ יתארק אל סרגנוקה לע ח"ודה תא וליפאו ארוק

 לע יבלמ ךל הדומ ינאו יל תחלשש ךרמאמ תא יתארק .תומרגלטה ןמ תומונצ
 ליטהל ןיא ,ללכב .ןשדו שודג ,ץרמנ ,דאמ רישע ךנונגס .יל תמרגש ברה גנועה

 המ .ינא םג חמשאו תראפתל הלעי יאדוובו חתפתמו ךלוהש ךנורשכב קפס

 וישכע דע ינא םג .לארשיב הככ םיגהונ .ןטק רבד הז -- ךסיפדה אל לטנזורש
 תודוקנל ושענו וררופתנ םיזכרמה יכ ,םירפוסה ןיב ירשק לע םחליהל ךירצ

 םינהונ םניאו ,ומויק לעש לע דחא לכ םימחלנ םהיתוצופתב םירפוסהו ,תודדוב

 עגינב קר אל גהונ הזה רבדה .ל"ר "םהינילקרט,ב לגרה תסירד ץוח ירפוסל

 םיטיבמ וז הנידמ ירפוסו ל"וח ירפוס יבגל ללכב םיגהונ י"א ירפוס ךכ אלא ,ילא

 םוקמב יכ ,ונתורפסל לודג יכה ןוסאה הזו תרחא הנידמ ירפוס לע תמעוז ןיעב
 --  רונת יפ אולמכ בחרמו ןיע"תורצ קר ,תידדה הנבה ןיאו בחר ףקיה ןיאש
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 לעב לכ לש ופוסו ,רובעי הז םג םנמא .תחרופכ הלעתש תורפסל הווקת ןיא

 ךרהלו ץרמ לכ שילחהל תוקזח יד תואקתפרהה ךא ,ךלמה ךרדל תאצל ןורשכ

 .לתבושת רוחיא לע יל חלס .ךרכש אצמתו םלתשה ,ךתדובע ךשמה ע"על .בל לכ

 יתויה תביס םושמ קרו ךא יתובושתב ןקייד ינניאו םולכ ארוק ינניא "כ עד

 -- - - דאמ דע קוסע

 תובוט ךל לחאמה ךדידי

 גובנדלוג .מ

 1933(.3.2 ,טשרפאק)

 ! ינבוחוד .י .ב רמ דבכנהו רקיה ידידי

 תועקה ןיתולאשב תעפוה .בר גנוע יל םרג *"טייצ רעזנוא,ב ךרמאמ

 ןונעדי -- ,תושידחה ןמ ןניא תובושתה םנמא .ןדסה לע שיקמה ןמא חפנכ

 תידוהיה הקיטסיצילבופה הדשב הבוטה הלחתהה לע "ךחוכ רשיי, ךא ,םדוקמ

 ונלש היברסיב יכ בל לא םישב ,"בכוכ ךרד, ךילע רומאל ינלוכי .שידייב
 .םייטסיצילבופ תוחוכב דאמ הינע

 "םימחנמ,ו "ןרבקה, םנמא ןה ,שידייל ךירבד םגרתל ךתעצהל עגונב
 םימגרתמל התא קוקז םולכ ךא ,ינורכזב בטיה רומש ונדוע םמשרו ילצא םיאצמנ

 רשועב ןייטצמ אוה לכ תישארש ,רמאמ לש ורבחמ אוה התאש תעב הב ,םירחא

 ותכאלמ -- הכז, ל"ז םרמאמ תא סרוג "נניא ינא .ונונגס תויניערגבו ונושל

 ומצעב אוה םא םדאל ול תוכז יכ עמשמ ד"נעל ,ךפיהל ."רחא י"ע תישענ
 הטוריס בד -- -- --  .הלא ומכ םירבדב דוחיבו .וילע לטומה לכ תא השוע
 -- דאמ רישע םדא -- "טייצ רעזנוא,ב י"אמ םינוטיליפ סיפדמש הצירוגזמ

 יתטמתשה ינאו *וירבד תא (!ארקא !הארא) קר םא בר ןוממ "ל קינעהל הצר
 .יל תייצ אוה וא וז הכאלמ וילע לביק לטנזור םא םויה דע עדוי יניאו הזמ

 רדידי יננהו .םעפה ךל עמשנ יניא הנמאנ תודידימ קר יכ אנ חכוויה :רוציקב

 לעב יכ ,ךכרדב חלצהו הלע .בוט לכ ךל לחאמהו ךתחלצהב הצורה ןמאנה

 ךלש .ללכ ססהמ ינניא הזב ,התא ןורשכ

 גובנדלוג מ

 תא הלעה אוה ."גנושיוטנע ןופ םעלק ןיא, םשב ,םיכשמהב ספדנש ,ירמאמל הנווכה

 הרוכבהיתעפוה התיה וז .םזינומוקל רבעו תונויצה ןמ בזכאתהש ידוהיה רעונה תויעב

 ."טייצ רעזנוא,ב ילש

 ול תוושלו דיהיבתכ תא דבעל וומצע לע לביק לטנזור .י"אב ורוקיב ימשרב רבודמה

 | .סופדב עיפוה ןמז רובעכ .תיתורפס הרוצ
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 1934(.16.8 ,ןארוקס)

 !ינבוחוד .י .ב רמ יריקי יביבח

 םא .יל ךתונמאנ לע דאמ יתחמש ."רמאמה םגו רצקה ךבתכמ יתלביק

 וא ןוילגה תא יל חולשל וא ליאות ץבוקה לש וחבשב רבדמה ןותע דוע אצמת
 המ ."םלועה,ב ךירבד יתיאר .תומלשב וחלשל ךל השקישכ םירבדה תיצמת

 ךירבד !רבדה תמאה -- םשל ךאיצוה *ואדנאל יכ יתעמש ?טשראקובב ךישעמ

 ךיא ?תירבעב ךירבד סיפדמ התא הפיא .גנועב ארוק ינא "טייצ רעזנוא,ב
 הלעיש רשפא "!יקאטאב ההשת המכ !שגפנ התא ימ םע !טשראקובב יח התא

 ,טקשה םמרזב םיפטוש םייחה ונלצא .םינפ הארתנ זאו דךתרייעב תויהל ידיב

 ינעידוהל לכות םא .םייחה לועב אושנל דאמ ונלגרתה .ורבחמ הנתשמ םוי ןיא

 קילאיב לשמ ימוגרת םה ךיא .תאז השעו אנ לאוה -- ךייחמ םיניינעמ םיטרפ

 יתוחא תא הארת םא .רוקמה תא םתוא הוושתש היה יוצר ,ןבומכ ?ךיניעב

 וישכע קסוע ינניא .היולג הנממ ונלביק לומתא .ונמשב הכרבל אנ ליאות היניס

 דובעל קשחה ינממ לטינש שיגרמ ינא ללכב .תיתורפס הדובע םושב טעמכ

 חלשאש רתויו הנש ינפל ילא הנפ יקרויזוינה סטרברופה .לודג ןורסח והזו

 ,העקבב .יתונלשר העיגהש המכ דע .ונוצר יתאלימ אל וישכע דעו ירופיסמ ול

 .ש"נא לכלו ןזח לדנמל ,ץכ ןויציןבל ,קינרטילאס לאיחיל יתכרב אנ רוסמ

 ינובאדל ,ייחמ ךעידוהל ידיב ןיינעמ רמוח היה אול היולגה תא אלממ יתייה
 .לכב םומעשו ןוממש

 שפנו בלב ךריקומ ךדידי

 גרבנדלוג מ

 ךילע רבעש המ לכ לע תוטרופמו תוכורא בותכ ,בותכל המ ךל שי םא

 .היירבעו היאשידיא ,הינויצ ,הירפוס ,הירובג לכ לעו הינמור לש ןילופורטמב

 -- -- -- ?"תודורפ,ל יתורפס רמוח ותעשב תתנ אל עודמ

 תוכורא בותכל לכואש יתבשח .םימי המכ ךשמב הבתכנ תאז יתיולג

 .אתלימ אעיתסיא אלו

 ילואו ץוחה ינותעמ דחאב ומסרפתנש ,הכרעה ירבד הלא ויה ינעטמ ינורכז ןיא םא '

 עיסוהש ,לטנזור 'זו רשטוק 'י תכירעב ,"תודורפ, ץבוקה לע ,י"א ןותעב וליפא

 .תרגיאה בתוכ םג ,ןבומכ .ףתתשה ץבוקב .ד"צרת תנשב בונישיקב

 -- תעכ .ינמורה טנמאלראפב רבח םינש המכ ,"טייצ רעזנוא, תלהנהמ ,ואדנל לאכימ *

 .ץראב סיפה לעפמ להנמ

 .יתדלומ תרייע -- קיטוא :וא -- יקאטא

 .האושב ופסינ .יקאטאב תינויצה תורדתסהה ישארמ
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 1936(.3.6 ,ןארוקס)

 ! ינבוחוד .י .ב רמ ביבחהו רקיה ידידיל

 םסושמ אל םגו יב הקרזנש ו"ח ארהוי םושמ אל אובתו האב יתקיתש

 .העיגומו תכרפמ הדובעב תועלבומ יתותע לכש םושמ קרו ךא אלא ,הרתי תולצע

 ,ידוהי וא ירבע ןותע םושל רבד חלוש ינניאו .ןותע אורקל םג ידיב קפיס ןיא

 םירבד ושדחב שדוח ידמ ול חולשל ינא דמועו עבשומש ,"טייצ רעזנוא, דבלמ
 יל אנ הנימאה .ןייטשרפוק לש תובורמ תורצפה ירחא !!"תורוש,לו בתכבש

 הלילה תוצח םע בותכלו יניעמ הניש לוזגל יתוא תוחירכמ הלאה תורצפההש

 כ"ע ,םיריש ינשו רופיס א"י תרבוח ליבשב ול יתחלש יכ ןעיו .וילא ירבד
 אלש עדוי רבכ אוהו .ויתושקב תורמל ,םולכ ב"י תרבוח ליבשב ול יתחלש אל

 פ"הכל היהאש עיגפמב שרד אפורה .וילא בתוכ יניא ו"ח הוואגמ אלו תולצעמ

 אטבתהל רשפא םא) הביכשב תולבל תועש יתש םויב םגו הטימב תועש עשת

 רוריבב ךל ררבוה ןכבו .הלודג הריבע הלאה תורמוחה לכ לע רבוע ינאו (ךכ

 תשקב תבוח ידי תאצל ידכ ךא ,ידצמ האב תינומיסא תוקדטצה אלש רומג
 התואו הבורמ החונמל ינא קוקזו חומהו בלה תודיתסהמ לבוס ינא .החילס

 ךורבש ,םויב תועש הנומשו עבש דבוע ינא ס"היבב .ירמגל יל הרסח החונמה

 יתלוכי אלש ,יל םייטרפ םירועש םגו .תועש עשתמ הלעמל תולוע ןה ללכ

 ץמיקה ןיאו שאר הלעמל ובר תואצוהה יכ ,םהמ טמתשהל היה רשפא יאו

 יבלי חתפתמו ךלוה התאש האור ינא !ידידי ,ךמולש המ -- -- - ...,עיבשמ

 ןמזמ יל אנ החלש אנא !יריקי -- -- -- .גשגשיו הלעי ךנורשכש ר"הי .חמש
 רכש םהמ שורדל ירצי ינאישה הנהו עובק רפוס וב יתייה ינא ."ךרדב, ןמזל

 וחלש אל ,ןבומכ ,ארפסד יטישפ םגו) ןותעה תא יל חולשל ולדח זאמו םירפוס

 ,ךשקבא ,ןכל .וחלש אלו יל ורתענ אל ,ינונחתו ןכ ירחא יתורצפה לכ תורמלו (יל

 לעופהל .הדות ריסא ךל היהאו א'!"ךרדב, לש תוליבח יל חלש םעפ ידמ

 ינעידוה -- -- -- .ידמ רתוי שבי יניעב אוה םלועמ .הרתי הקיז יל ןיא ריעצה

 ."ךרדב, (לש) בולוקוס ןוילג יל חלש ?"טראוו עיינ סאד, לש וביט המ אנ

 .ג .מ

 היתורבוח 22 .ןייטשרפוק 'ל תכירעב "ידוהיה רוביצה ינינעלו ךוניחל ,תורפסל, המב 1

 .ץלב ריעב ,(ח"צרת ולסכ -- ה"צרת טבש) םינש שולשכ ךשמב ועיפוה

 .השראווב אציש ירבע ןועובש א'י
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 1936(.3.7 ,ןארוקס)

 ! ינבוחוד .י .ב רמ רקיה ידידי

 יל חולשל תרהימש ךבל בוט לע יתדות לדוג ךל עיבהל יפב םילמ ןיא
 תכרעמל יתבתכ המכ הז יכ ךל ראת .ירבד וספדנ םשש "ךרדב, ןוילגה תא

 םהל יתחלש וישכעו ןותעה תא יל וחלשיש קר ,םירפוס רכש רבכ שרוד ינניאש

 סיפדהל ורהימ הנהו .תונוילגה תא עובש ידמ יל חולשל הצרמנ השקבב ירבד

 .ירבד וספדנש יל עידוהל ץוחנל ואצמ אל םגו וחלש אל ןותעה תא ךא ירבד

 ?ךודב,ב יתספדה ינא .תרקה ירעמ םהירפוס םע םייאשראווה םה םיגהונ הככ

 המכ םיתשקיבו םיריש םגו םירופיס רשע השימחכ ומויק תונש לכ ךשמב

 ,םהמ יתלאשש תולאש לע היולג וא בתכמ יל בותכל (םימעפ :ל"צ) םירבד

 כ"כש י"פעא ,תאז לכבו ------ .םהמ תחא תוא וא רבד לבקל יתיכז אל םעפ ףאו
 יכ רמאנ םאו .עובש ידמ "ךרדב,ה תא לבקל ינא הצור ,יתבזכאתנ הברה

 הנכוס לא תונפל תכרעמה התיה הלוכי ,סנכיהל ול םישרמ םניא היברסיבל

 .תינוילגה יל חלשי אוהש (בוטבל לא לבקתמ אוח המשש ,יתעמש) ץלבבש

 אלמ אצי רופיסה .ירבד ולבקתנ םא עדוי יתייה אל זא יכ ,התא אלמלאו

 אנ רוסמ .ךרוצ אלל תויתוא וסינכה לשמב םגו ריתיו רסחב הקלנו תואיגש

 םאש בוש ךשקבא הפו .:*ילע םימחה וירבד לע :?ןייטשדלוג .זל םג ימשב הדות

 ,וישכע ?ךתא המ .תרבוחה וא ןוילגה יל חולשל ליאות ילשמ רבד םעפ שוגפת

 ------ .ילא םינופה ידידי לש םיבתכמה לכ לע תונעל לוכי ינא ,יאנפ יל שישכ

 ,םילשורימ "דהה,ו קרוידוינמ "ראודה, תא קר לבקמ ינא תונותעה לכמ

 םילבקמש םשמ ירכמ הב'צירבמ םיירבע םינותע לש הליבח יל םיחלוש םימעפלו

 ךדידי .הנמאנ הכרבב יבתכמ רמוג יננהו .תיי"א תונותע

 גרבנדלוג 5

 ."טייצ רעזנוא,ב תועיבקב ףתתשה ,רשכומו ריעצ טסיצילבופ ו:

 ."'תורוש, רעביא תורוש, םשב "טייצ רעזנוא,ב ותמישרל הנווכה -- העוט יניא םא

 .רופיסב ןה רישב ןה ,המב התואב ג"מ לש ותמורת לע הכ דמע דוחיב
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 אי

 1936(,31,8 ,הנרוד-ארטאו)

 !יריקי ןימינב

 תחקמ ידעב וענמ םוגעה חורה בצמ ,םידבכה םיננעה ,םימושגה םימיה

 הדדוב תיווז-ןרק לא סנכתהל יתייה הצור .םיבוהאו םידידי לא בותכל ידיב טע

 םירדוב שמש יצונצנ ,םירהבתמו םיכלוה םימשה וישכע לבא ;תודיחיב םוגעלו

 הרואנה חורה ןמ לוצאל בוטה ירצי ינאישי ןכל .גח ןנורתמ בלב םגו םיאב

 תביתכל ימוי תצקמ יתשדקה ןכ לעו םירחבנה ידידי לע םג יברקב תררועתמה

 יל ליחנהל תיצרש ,יתדות ךל עיבמ יננהו יתלביק "רבד, תונוילג .םיבתכמ

 .* הנרוד אירקתמד ןילוח ולוכש םלועב הלילחו סח םטמטיא אלש תוינחור תצק

 ; תייטבמא אפורה יל םשר זא דע יכ ,109 אבה ישימח םוי דע ןאכ ההשא ינא

 ועסנ וניבורק לכ .לכותו קיפסת דוע ינחור ןוזמב בוש ינתוכזל הצרת םא ןכבו
 ונרשאל ךא ,עפשב םידרוי םימשגהו םיננועמ כ"כ םימיהו .רתויו םימי עובש הז

 ,הלאכש םיבורמ םימשג םש ודרי וליא .ינרוקס לשכ ונניא הנרוד לש עקרקה
 ךותמ שפנה אנ האיצוה :םיקמעממ םיארוק ונייהו ץובב ראווצ דע םיצוח ונייה

 איהו םעזב הילע םיפילצמ םימשה :תּוכלמ תראפתו הל ןואג הנרוד ךא ,שפרה

 ?דלצא המ .חלצת אל ילע המהוז לכו יתרהט ,יתיכז :רמאתו הינפ החמת
 ןמצייו םג ,ונינחמב תרבוע שואי חור .תבש ברעמ "טנייה,ה תא לומתא יתארק

 .םלועבש תימרתהו רקשה ןק ,הילגנא התוא לשב ןוגי שבל ונלש

 ואיצוה םיברעה יכ "טנייח, לש ל"נה ןוילגב ןמסורג .מ ירבד וקדצ המו

 לע יכ םירצקו םיצרמנ םיטפשמבו תוכתוח םילמב שרופמו רורב םהיתושירד

 ,תויוקדטצהו סומלופ ךותמ ואצי ונירבד ונחנאו .תובבל שוכרל וחילצה ןכ
 םלועה ןיא ןכ לע יכ ,ךרד םש אוצמלו וב ןייעל העגי םדאה ןיעש הבורמ לופלפ

 םיש .אחא ,וירבד ונמאנ .ונתפיאש ץק המו ונאב המלו ונצפח המ רורב עדוי

 יננהו יל הנע .םולש היה -- -- -- .לכב קדצ יכ הארתו ורמאמ לא בלו ןיע
 הבהאב ךלש

 גרבנדלוג ₪

 .הניבוקובב אפרמ-תרייע +
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 בי

 (18,3.1937 ,ןארוקס)

 ! ןימינב יריקי

 אנ רש .:*ךנוצרכ ,"הישעמ, רישה לש ומוגרת תא ןאכ ךל חלוש ינא
 .םדקומב תאז יתיולג תלבק

 על'השעמ א :רואינש וז

 .תוכשח טימ לופ ,רעמיצ סָאד גנע

 ,עמאמ יד קנַארק טגיל דרע רעד ףיוא

 ,טרעגנוהרַאפ דניק א ריא ןבענ
 : עמַאס תודוס טעשטפעש יז ןוא

 ,רעטכעלש א טשריפ א ןעוועג זיא'ס,

 ". ..רעגרעב עצנַאג תורצוא טימ ,ךייר

 -- זיא טשריפ רעד טכעלש ,עמאמ ןיימ ,ָאי. -

 "...רעגרע ךַאנ זיא רעגנוה רעד רָאנ

 ,רעטכַאט א טַאהעג טשריפ רעד טַאה

 : לכיימש ַא טימ ,ךילהערפ גידנעטש
 ןטרַאג א טָאה רעטכָאט יד ןוא

 .לכייט א טסילפ ןטרָאג ןיא ןוא

 ,טרָאד טכַאל יז ןוא ,טרַאד טצנַאט יז ןוא

 ...רענייק טינ טהעז םינפ ריא ןוא

 רעגנוה רעד לייוו ,יז געמ ןצנאט, --
 " . .רענייצ ענייז טימ טינ יז טסייב

 .םולח א טשריפ םעד ךיז טימולח

 ,ןדיישַאב טעוו םולח םעד רעוו,, --
 ןגירק רעטכָאט ןיימ יורפ סלא טעוו

 %| ןדעדןג'נ יוו ןבעל ךיז ןוא

 ; ןסיוו טזָאל טשריפ רעד יוזַא טָא

 ...רעסעלש רעטנוא ןורתפ רעד רָאנ

 ,הנתמ ס'טשריפ םעד טוג !עמאמ, --

 "...רעסעב זיא טיורב לקיטש א רָאנ

 ףתתשהל ג"מ תא יתנמזה ,טשראקובב (תינמורו שידייב) "ענובירט, יכרועמ דחאכ 5

 .תירבעה תורפסה ןמ םימוגרת תוברל ,תורפס ירבדב הב



 -- !רעביא טינ גָאלַש ןוא ליטש ייז ,דניק,, --

 ןטלַא א טַאהעג טשריפ רעד טָאה

 ןענאטשרַאפ טָאה רעד ןוא ,רעשטוק

 .ןטלאהַאב סָאוו םולח ןופ דוס'מ

 רעשטוק רעטלַא רעד טשריפ םוצ טמוק

 : ןגיובעג פָאק םעד ,טגָאז רע ןוא
 ,לקיטש ַא טיורב ,יוא, -- '...סייוו ,טשריפ ,ךיא,

 - "%ןגיוא ד ןיא טצראווש'ס ,רימ ביג ,עמאמ

 ו ןגייווש ליטש א רעטסניפ רעד ןיא

 : סיורא טכערב רעמַאיעג א
 -- עדייב ןענייוו ייז -- דניק -- עמאמ

 .סיוא זיא על'השעמ סאד ןוא
 גרעבנעדלאג יכדרמ :שיאערבעה ןופ

 השקש י"פעא ,ךנוצר אלמל ידיב הלע ףוסיףוסש ןוצר עבש יננהו

 לחאמ יננהו .הלא םישק םימיב םוגרתה תכאלמ ילע התיה ףוס"םי תעירקכ

 .בוט בור ךל

 ךריקומ

 יטדרמ

 גי

 11.11.1940 ,ןארוקעס

 !רעדניק עביל ןוא ערעייט

 ןבָאה רעמ .119 םעד זיב ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןעלטרַאק ערעייא עלא

 וצ ץנעדנָאפסערַאק ןייק ףיוא טינ ךַאנ ןעמ טמענ זנוא ןופ .טינ לייוורעד רימ

 רעייא ראפ יאבקנַאד רעז ךייַא ןענעז רימ .אי -- ןטנגעג ערעדנַא ןופ .ךייִא
 לַאז 16 עט'תנתוחמ יד .זנוא ראפ בוטדםוי א זיא סרעייא לטרַאק סעדעי .ןביירש

 סעפע ןעמוקאב רימ זַא .179 ןופ ךייִא ןופ ןיוש טאה יז זַא ,טביירש ןבעל

 ןיימ ראפ ץעז ךיא .סעיינ ןייק זיא זנוא ייב .דלַאב ךיוא ריא רימ ןביירש
 ,ווענעשעק ןיא טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעפ ןיא טנרעל יז עלעטע .רעירפ יוו טעברַא

 רעשיגָאלָאליפ-שירַאטסיה .ה .ד ,עירָאטסיה ןוא עיפַארגָאעג גנולייטפא רעד ןיא

 .האושה תונברקמ ,ל"ז ימא 5

 .האושה תונברקמ ,ל"ז יתסיג



 225 םיבתכמ תורורצ העברא

 עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא -- עירָאטסיה יז טנרעל ןכַארפש טַאטשנַא רֶאנ ,טעטלוקַאפ

 .שדוח א לבור 130 עידנעפיטס ריא טיג גנוריגער יד .דנאלסור ןיא ןטעטלוקאפ

 ךייא יז טאה ,ןעלעטע ייב ווענעשעק ןיא ךאוו עקירָאפ ןעוועג זיא 3*עמאמ יד

 רעטייוו זנוא טביירש .ןעמוקאב ריא טֶאה רעכיז .לטרַאק א טרָאד ןופ טקישעג

 ןעמוקאב טינ ךאנ לייוורעד רימ ןבָאה 3 ןעלשיפ ןופ .זנוא ןגעוו טינ טגרַאז ןוא
 טביירש .לֶאמ ליפ ךייא ןשיק ןוא ךייא ןסירג רימ .ןייז טעוו אמתסמ רָאנ ,טינרָאג

 .ךייא ביירש ךיא סאוו עטשרע סאד זיא לטרַאק סאד .זנוא
 םכבהוא םכיבא

 .ג .מ

 די

 40(.28.11 ,ןארוקס)

 ! רעדניק עביל ערעייט

 רימ .רעז ךייא ןעקנַאד ןוא ןטלאהרע רימ ןבָאה 8.10 ןופ לטרַאק רעייא
 טינ ךַאנ זנוא ייב ןעמ טָאה טציא זיב .ןעלטראק ערעייִא טימ היחמ ךיז ןענייז

 ןעמ טמענ ןטכענ ןופ ןוא ץנעדנָאפסערַאק םוש ןייק דנַאלסיוא ןייק ןעמונעגפיוא

 ןבָאה ווענעשעק ךרוד .ָךֶאוו עלַא ןביירש ךךייַא ןלעוו רימ זַא יוזא ,ףיוא ןיוש

 זיא זנוא ייב .ןטלַאהרע ריא טָאה רעכיז ,ןעלטרַאק יירד טקישעג ןיוש ךייַא רימ

 ןיא קירוצ ןיוש זיא ןוא םייה רעד ןיא ןעוועג זיא עלעטע .גנונדרַא ןיא סעלַא

 ווו .רעדליב ערעייא זנוא טקיש ןוא רעכעלריפסיוא זנוא טביירש .ווענעשעק

 ,וד ןוא ?סעמעט עכלעוו ףיוא ןוא טעברא רעשירַארעטיל טימ ךיז וטסקילייטאב

 ןופ סעיינ אד זיא סאוו -- ?סרוק ןטייווצ ןפיוא ןיוש וטזיב ,הסדה עביל ערעייט

 לָאמ ַא טסעז וד ?ןימינב 'ר ,ר"זא רעטלא רעד טוט סאוו !רעלעטשטפירש יד

 :ךעלריפסיוא ,גנַאל טביירש ?טנָאמרעד לֶאמ א ץעגרע רעוו ךיא ?"דהה, םעד

 .ןדירפוצ ןייז ןלעוו רימ .ךסַא
 םכבבחמו םכריקומ םפכיבא ינממ

 ט"שבל הפצמו בל לכב

 יכדרמ

 .האושה תונברקמ ,ל"ז יתנתוח 3%

 .תירכמב ךרפיתדובעל חלשנו אלכנ םש .תוצעומה תירבל לובגה תא רבע 1937"ב .יסיג 9

 .ץראב 1947-מ .ךרעב םינש 4 רובעכ קר שדחתנ וירוה םע רשקה



 וט

 41(.24.2 ,ןארוקעס)

 ! רעדניק עביל ןוא ערעייט

 ןוא ןטלאהרע רימ ןבָאה 21.1 ןופ לטרַאק רעייִא ךיוא יוו רעדליב ערעייַא
 סעדעי ןוא ,ןעלטראק עביל ערעייָא טימ זנוא טיירפרעד ריא .ןעוועג היחמ ךיז
 טביירש ,טעז .בוט"םוי א זנוא ייב זיא טסָאפ רעייא ןעמוקַאב רימ ןעוו לֶאמ

 29 ןעלעגייפ ןופ .דיירפ ליפ זנוא ריא טפאשראפ לטראק ןדעי טימ לייוו ,טפא זנוא
 ,טנוזעג זיא יז .עמארגעלעט א ךיוא ןוא ווירבַא טאהעג ה"ב ןיוש רימ ןבָאה

 ףיוא בורקב ךיז רימ ןלעוו .ןלעוו טעוו ת"ישה זַא ןוא רענישזניא ףא טנרעל

 .ָאטשינ זנוא ייב זיא סעיינ .ווענעשעק ןיא טנרעל עלעטע .?:ןעז ןפוא ןטוג א

 טייז .ךרוד טפָא ךיז רימ ןביירש עט'תנתוחמ רעד טימ .טנוזעג ה"ב ןענעז רימ

 .ןרעה ךיז טזאל ןוא רעטנומ ,ךעלקילג ,טנוזעג ךיוא

 רעטַאפ רעדנביל רעייא רימ ןופ

 יכדרמ

 זט

 41(.12.3 ,ןארוקעס)

 !רעדניק עביל ,ערעייט

 לווירב א ןעמוקַאב ןבָאה רימ .ךייא ןופ טינרָאג ןבָאה רימ זַא גנַאל ןיוש

 ריא טכאמ סאוו .ןעוועג היחמ ךיז רימ ןבָאה ,ךייא ןופ עט'תנתוחמ רעד ךרוד

 זיא זנוא ייב ?הסדה עביל ,טעברַא ןייד וצ טייג יוו ןוא טנוזעג ןטימ סעפע
 טנייה ? ןטפירשטייצ עכלעוו ןיא ,וטסטעברא ווו ,ןימינב .סערעדנוזאב ןייק ָאטינ

 רענייא ןבאה ןלאז רימ זא טלאוועג לאזקיש רעד טלאוו יאוולה .םירופ זיא טנווא

 טימ ןייז היחמ ןטייווצ םעד סנייא ןלֶאז רימ זא יוזא ,תורושב עטוג ןטייווצ ןופ
 .עטוג תורושב

 רעטָאפ רעייא רימ ןופ

 יכדרמ

 .הרוזנצה ינפמ ששחב ,הארנכ ,תראבתמ ומש תאווסה .לשיפ ונב 9%

 .היברסיב תא םיצאנה ושבכ הנש התוא ינויב .ותוארל וכז אל םה 0
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 ןייטשנייו לארשי

 .ידוהיה םילוחהדתיב ,בונישיק 6

 !ינבוחוד ,רקי רבח

 עובשה הז בכוש יננהו (עצפ) אכמוטציאה תלחמב יתילח יכ ךל עודי יאדו

 שדחל לבא ,רפתשמו ךלוה םנמא יבצמ .ימוקמה ח"היבב יווד שרע לע ישימחה
 .רפסמ תועובש דועב קר לכוא יתדובע תא

 ח"פהכל ותחטבה תא םייקיש הצרמנ השקבב -- -- -- ל יתינפ הנהו

 אוה לבא ,םירפוסררכש תודחא תואמ יל חלשיו ,יליבשב וז השק העשב ,וישכע

 ףא בזענו דדוב תויהל ידוהיה רפוסה לש ולרוג והז ,ןכא .הבושתב ינכיז אל ףא

 ! תיניצר הלחמ תעשב

 האמ לכו (עמשמ יתרת) םימדב יל התלע הלחמה .ארונ שממ יבצמ !יריקי

 רעצמלש -- -- -- לע עיפשהל אנ לדתשה ןכל ,םיפלא דגנכ ילצא וישכע הלוקש
 -- - -- .רבחכ גהנתי וישמכע

 ךלש תודידיב

 ןייטשנייו יי

 17.9.1938 ,בונישיק

 ,ןמאנהו רקיה ינבוחוד יח

 .הז יבתכמבש תוציפקלו םיגולידל בל םישת אלש ךממ שקבא לכ-תישאר
 אלא ,ילע רבג ,החכשה-רש ,הרּופש םושמ אלו ,ןורחאה ןמזב הביתכה ילע השק

 .ךל םיעודי ילוא םתצקש ,םירחא םימעטמ

 -יחרי חעבש םנמא .ןלבס תחת לופא אלש ינא אריתמו ינופפא תובר תורצ

 וליא לבא ,ותעד לע םדאה תא ריבעהל ידכ םהב שי ןכ"םג (תוליטב :וא) הלטב
 ינא דיחי םולכ .ןיאדוהי ןירבוג חרואכ ,"יקלחב חמש,  "תייה ,הזב קר יתשנענ

 דבלמו ,:ינב תזגור םג ילע הצפק ילוא ךל עודיכש אלא ! םילטבומה"םלועב
 םימיב ילע ,(עמשמ יתרת) םיבורמ םימדב יל ולעש ץק-ןיאל תודרטהו םירוסיה

 .אלכיהל יתד תחא -- ואל םאו ,ייל ףלא 15 לש םוכס קלסל םיבורקה

 יא ירה םלוא ,בונישיקבש ידידימ םידחאב עייתסמ ינא תעה לכ הנהו

 לש הייוניעמ וליצהל ידכ .יטסינומוק תרתחמ-השעמב ונב ספתנ העוט יניא םא +

 ."החשימ,"ףסכב ךרוצ היה (הצמישל העודיה "הצנארוגיס,ה) תינמורה תשלובה
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 .בונישיקל ץוחמש הלוגס-ידיחי לא יניע יתאשנ ךכליהו ,תעה לכ םלצנל רשפא

 בלה"יוליגמ יתענמנ ייח ימי לכ ...וז הינפ איה השק המ ,אחא ,יוה
 ינא םעפה םלוא ,יבואכמ תא עדי אל שיאו ילועב יתאשנ דדב .הלאכש םינינעב

 ,התאו ,השולש-םיינש -- אלא "םיבר,, ןיא ,םנמא .םיברב ירעצ תא תולגל חרכומ
 .הלא ןיב ,יריקי

 ,תלוכיה-ילעב ןיב ךקלח ןיאש ,ינפל עודיו יולג ? ךממ שקבמ ינא המ םולכו

 .דידיו רבח תורצל רע בלבו ריבכ ןוצרב תכרבתנ יכ ךב ינא דשוחש אלא

 .םילודגה ירוסיב יל ,תצקמב ףא ולו ,לקתש דבלבו השעתש המ השע -- ךכליהו

 אלש ,יריכמ-ךיריכממ הלא-יא ואצמיי אל הריבה-ריעבש יל רעשל לוכי יניא

 םושמ ,תיאשח אלא ,תינלוק אל תויהל הכירצ וז האירקש ,ןבומ) ךתאירקל ונעיי
 .(...יבצמ םוסרפב הצור יניאש

 ...ןייז לאז ,אלימ ...לכה -- ,הרואכל
 םוכס יל איצמהל ךדיב הלעי םא יכ ,הרצקב ךל רמוא .ךיידו ינייד ,ונ

 תאו ותוא) שולש םג ילואו לארשיב תושפנ יתש ליצת ,ייל םיפלא הלא"יא לש

 בורק התא אקוודש ,יל המדנ תעה לכ ?ךילא אל םא הנפא ימלו .(ומא תאו וגב

 ...םינשו םימי אצמנ ינא םתציחמבש םירבחה ראשמ יל

 ,הנידעה ךתיערלו ,ךל םולש

 ךלש

 ןייטשבנייו הי

 תושעל לכואש ,הככ ןינעה תא רדסל לכות ילוא ,רקיה ינבוחוד ,אנ-רעמש

 .איהש הדובע וזיא אלמא ,ףסכה תרומת :ןיפילח ןימ

 אל ,יריקי ,אל ...רהרהת הככ -- "!ותעדמ שיאה אצי, םנמאה ...ילואו

 רבכ םלוא .םדאה תא םילשחמ ,עודיכ ,םירוסיה ירהש ,יתעדמ דוע י"תאצי

 ...הזה לושיחב יתצק
 ? הקיתש תתימב יננידת וא ,יל הנעתה

 ה"רע ,1938(.25.9) ,בונישיק

 ,רקיה ינבוחוד יח

 יתללצ רבכ .שממ ינויחיו ישפנ ובישה ז"חל 21 םוימ ךתיולגב ךירבד

 ותויספאב יתנומא לכ תא תרתס ,יריקי ,התא םלוא ,שואיו הבזכא ירעש ט"מב

 רוחש-יעגרב ...ץראב םישנא םיהולא ריאשה דוע ,ןכא .ינרדומה םדאה-ןב לש
 ןוהה לכ דגנכ םילוקש רוסמ רבחו ןמאנ דידי ירבדש שי  הווקת"תסיפאו
 .םלועבש (עמשמב ינחורה םג)

 התוכיאו התדימ יהמ -- ,תעדל הצור יניא ףאו -- ,הז עגרב עדוי יניא
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 םדאב הנומאה תניכש ילע תירשה ילא ךירבדב יכ ינא שיגרמ םלוא .ךתרזע לש

 .םלועבש רשועה לכמ וז הנומא יל הרקי ...רקיעה והזו ,רבחבו

 ,יל רוזעל םיאשרו םילוכי ותומכשו ינבוחוד אלש ,שארמ יתעדי םנמא
 אמש יתבשח .הז ןינעב ךתמזיל אלא ,יריקי ,שממ ךסיכל אל יתנווכתנ לבא

 ףרצת ילוא .וננחמבש םייאטשראקובה-יריבאמ והשימ תא "איטחהל, ךדיב הלעי

 ןיריהנש םושמ ,ךילא תונפל זיעמ יתייה אל לבא ונירבחמ והשימ תא
 םוכסה, לע ,יריקי ,שארמ ךל חלוס ינירה ...יסיכי-יליבשכ ךסיכ-יליבש יל

 קמועמ יתדות תא ךל חלוש יננה הז םע דחיו יל חולשל דמוע התאש "ןטקה
 .באוד בל

 שפנו בלב םלועל ךלש

 ןייטשבגייו .י

 29.9,1938 (בונישיק)

 ,רקיה ינבוחוד
 תונעל יתלוכי אל ךכ םושמו יווד שרע לע יבכשב ךפסכ ינעיגה ירעצל

 .וישכע דע ךל

 רקיעה אוה םוכסה אלש ,ןבומ .יבל ישחר תא ךל עיבהל יפב םילמ ןיא

 ,ךל עד .ילא ךלש סחיה אלא -- םיתעה קוצב בושח אוה םגש י"פעא -- ןאכ
 היחה תלשממשכ וללה םיפורטה םימיב ידמע ךדסח תא חכשא אל םלועל יכ
 - - - .םלועב הטלתשה

 שפנו בלב םלועל ךלש

 ןייטשנייו ה

8+ 

 .טסראקוב ,ינבוחוד .ב ?חל

 ,רקי רבח
 "תוברת,ש ץבוקל שורדה רמוחה תא איצמהל לדתשא .יתלביק ךבתכמ תא

 .חפוקי אל ירכשש ץמאתת יאדו ךדצמ התאו .?איצוהל תננוכתמ

 .ןקייד תויהל ידיב תובכעמ תונוש תודרטש םושמ הרחאתנ יתבושת
 קעוצ תויהל -- לכבש השקה ...בלכדייח ,הלאכש םייחב ,יריקי ,יתצק

 .ןוחרי תאצוה לע טלהוה ץבוקה םוקמב .עצמאב תונכהה יוקספוה תונוש תוביסמ ?

 .ט"צרת ןויס ,"ביתנ, :ט"צרת רייא ,"תוברת, :תורבוח יתש קר ונממ ועיפוה

 .(תרבוח לכל רחא םש ןתינ הרוזנצ ימעטמ)
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 ארונה ימויק לטנ תא אשאו לובסא םמוד .אל ךא ,תעדי וליא ...הנענ וניאו
 הנידעה ךתמשנ יכ ,ינא עדוי ירה ?יבתכמב רעצ ךל םורגא המל .םינורחאה םימיב

 ? הבוזעו המותי העמדב עצב המו ...הזה רעצה"לער תא גופסת

 ,הביחב ,םלועל ךלש

 ןייטשבייו יי

 (11.11.1938 ,בונישיק)

 ,רקיה ינבוחוד 'ח

 תכרעמה יכ תבתכ ירה ןורחאה ךבתכמבש םושמ רמוחה תא ךל יתחלש אל

 םימי דועב ,יריקי ,ךל חלשאו זרדזא וישכע םלוא .הכ דע הכחאו ,ילא הנפת

 כ"יפעא לבא ,ילע הרוש הריציה תניכש ןיא םנמא .רוציל ידיב הלעיש המ רפסמ
 תפילקכ ?ללכה תורצ תמועל ירוסי םה המו ינא המ ףוס"ףוס .ןוגי ילע גילבא

 ! םושה

 ינכטה ס"היבל לבקתנ אוה .התיבה םימי חרי ינפל דוע בש ינב ,ןכ
 -ןוישרל קר הכחמ ינא .דומילדרכשמ וררחש ףא .ביבאדלתב ןייפ סכמ ש"עש

 .*ןליבשב ךרדה תואצוהלו הסינכה

 .הדובעל שגאו דימ והחלש .רמאמה תא םגרתל ןכומ ינירה
 הרקוהב ךלש

 ןייטשנייו סי

 13.11.1938 ,בונישיק

 ,רקיה ינבוחוד 'ח
 יכ ,ךל רמוא תמאה תא .ץבוקה ליבשב ןטק "רבד, הזב ךל חלוש ינירה

 םשרתמ יננה ,תויטרפה יתורצ דבלמש םושמ ,בותכל םינורחאה םימיב ילע השק

 המדרבד ךל חולשל ז"כב ידיב הלעי ילוא .זכרתהל יל השקו תוערואמהמ דאמ
 ינאש הזב םג שמתשהל לכותש ינרובס לבא ,(תרוקב-רמאמ וא הקסרומוה)

 .וישכע חלוש

 .ס"של עגונב ךתחטבה יולימל םגו תידיאב רמאמל הכחמ ינא

 .יתותע-קוצב ילא ךסחי תא חכשא אל םלועל

 -ךבס ךותמ םיבכוככ הלאכש רבחייסחי םיריהזמ וללה םירוחשה םימיב
 .םיבע

 הרקוהב ךלש
 ןייטשנייו י

 .לעופה לא וז תינכת האצי אל יל תועודי ןניאש תוביסמ ל
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 16.5.1939 ,בונישיק

 ,רקיה ידידי

 לבא ,םיענ םשור השוע איה .יתלביק +"תוברת,  הנושארה תרבוחה תא

 סינכהל ,ינמוד ,תייה ךירצ ,ץוח-ירפוס ינפב "י"א לש התורגתסה,ל בל םישב
 לזלזל ו"ח יתנווכ ןיאש ,ןבומ ..."םתה,מ אלו ונלשמ אקווד תורבוחה ךותל

 ."םינהכ,ה ינפמ "םיאקדנופה, וחדיי אלש טושפ אלא ,ץראה ירפוס לש םכרעב

 ,ילע רומוהה"תניכש הרשת םאו ,םיבורקה םימיב ךל איצמא הקסרומוה
 .ךיניעב בוטכ הב תושעל ךדיב תושרה ןפוא לכב .הפי הלעת

 טיעממה דחאו הברמה דחאו ,ינחפקת אל יכ שארמ יתעדי ,ס"של רשאו
 .ורבחל ובל ןווכיש דבלבו

 ד"ע הריקס (5ןוזניבורו התא) םתנמזה .*"םיוק,ל עגונב -- וישכעו

 וביחרהל רשפא .ול םינפ 'ע הז רמוח לבא .היברסיבב םיאנותעהו תונותעה
 םירפוסה לע רקיעב וא ,תידוהיה תונותעה תורוק לע בותכאה .ומצמצל םגו

 ? הז ץבוקל ךייתשמ ךניא רבכ ילוא וא 1 הוחפיטו הל דוסי וחינהש

 .ינפל המ עדאו יתולאש לכ לע דימ יל תונעל ךממ השקבב

 ךלש הבר תודידיב

 ןייטשנייו י

 ?"רהופ רעד ףיוא, ןטקה ירפס תא תלביקה

 .2 הרעה 'ר +
 .ןוזניבר םייח ררושמה
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 רשטוק בקעי

 19.9.1936 ,הרושימיט

 ,ינבוחוד רמ ,רקי רבח
 תוביס לש ןיטעב םא ,יאדווב יל חלסת התאו ,ונמזב ידיל עיגה ךבתכמ

 .םויה דע יתבושת הרחאתנ תונוש

 .יתריש לע .א .ז ,ילע בותכל ךמצע לע תלביקש לע דאמ ךל הדומ ינא

 ינאש םושמ ,יריש ץבוק ךילא חולשל תורשפאה וישכע יל ןיא ינוצר לכב

 והשימ םא ,םלועבש גהונב ,תאז דבלמ :.סופדל םניכמו וישכע םרדסמו םקיתעמ
 הלא י"פע אלו וספדנש םירישה י"פע ותוא ןד אוה -- ררושמ לע בותכל אב

 ךליבשב קיתעא ינא תאז לכב .:ררושמה לש ונחלוש תביתב בתכב םנשיש

 תכסמ ךל חלשאו ןיידע וספדנ אלש ולאמ ףא רתויב םייניפא םיעטק
 .ךילע םגו ילע םג הדובעה תא לקי הזה רבדהו ,ךרמאמ תא הילע םוקרל הבחר

 -- - -- .םימי השימח העברא דועב ךל חלשא "תכסמ,ה תא

 בל לכב ךל רוסמה רבח תכרבב

 רשטוק בקעי

 8.4.1937 ,הרושימיט

 ,ביבחה ינבוחוד רבח

 יריש תא קיתעהל לדתשאש ךעידוחל ינירה ןורחאה ךבתכמל הבושתב

 ."םיינזאמ,ה ליבשב ךל והחלשא הלאה םימיבו ?"לואשל ןונמיה,

 יזכרמ תאצוהב ךרעב םינש שולש רובעכ עיפוה "תושמשה ןיב ינוגיב, ויריש ץבוק י

 םהיבתכ תאצוהל דעווה י"ע -- הינשה ותרודהמ ; הינאווליסנארטו היברסיבב "תוברת,

 .י"שת ,ביבא-לת ,לארשיב היברסיב יאצוי דוגיאו היברסבמ םירבע םירפוס לש

 תראבתמ ךכב .ידיל עיגה םהמ קלח קר -- םרוזיפ תמחמו ,רוא ואר וירישמ םיטעמ ךא +

 .ומצע ררושמה לא יתיינפ

 יתעדב היה .(89--94 'מע ,הינש הרודהמ ,ויריש רפס 'ר) יקסבוחינרשט "לואשל ןונמיה, * 

 םנמא םא יל רוכז אל .ןמז ותואב ?"םיינזאמ, ךרוע ,ןמכיפ בקעיל רישה תא חולשל

 .רישה וילא חלשנ
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 ןה םנמא .ןיידע "ושבע, אלש ,יביבח ,םחנתה -- +"תודורפ,ל רשא

 .ןיעל וארי םיטבנ םגש ענמנה ןמ אל לבא ,"ןהיתופרגמ תחת,, תואצמנ

 הרקוהו דובכב
 רשטוק בקעי

 לע המ רבד ךל עודי ילוא *!יקסניבלז לש תיתרישה היגולותנאה םע המ

 .ינעידוהל השקבב -- היתודוא

 22.10.1938 ,הרושימיט

 ! ינבוחוד רמ ,רקי רבח

 תא םויה דע ךל חולשמ ינורצע יב םייולת ויה אלש םינוש םיבוכיע

 .רוחיאה לע יל חלסת התאו ,ךינפל יהירה ףוס ףוס לבא ,*"תכסמ,,ה

 הנתומה ,יגלֶאה דוסיה הבורמ יתרישב .יבש ישפנה דוסיה והז סומסירילה

 ןיב ינוגיב, םשה ןאכמ .םירימט םיאכנו םירתסדןוגי ,ישירח בצע ידי לע

 .ע:פוהל דמועה יריש ץבוק לש "תושמשה

 ּוהֶאְר אל שָמָש-רּוא ,ריִקַה-ץּוחְל בּוזְאָּכ

 ,הָדָבּוא גְנ-תַּנַפְּב ךימ בֶטר קְנויַה

 ;ּועָנָג יִּב יִתווְקִּת ,םל יִשְפַנ הָסּנַּכְתַה

 ,אוה הָמּו יִמ יִמלָח דוע ַעַדַא םֶרָטְבּו

 הָדַבְּכ ןֶבָא עקֶשִמְכּו דצ"בָצִּפ לַמָנ יב
 ...עָקַּמְסַה יינַאמ םָי יִלַג יִּפְצק ךות

 (יריש : הטנוס)

 : יתודליב יתלביקש יאוטיגה ידוהיה ךוניחה לש ויטעב הז בצע עבונ ילוא
 הוולש לבא ,היבחרמל הפיאשו תישפח תוצרפתה לש ןויפנ לכ יב אכידש ךוניח

 רחשב .ישפנ העדי אל -- תויוטבלתהו םיערק תללושמ תינומרה תּומלש ,תישפנ

 .םד תתושו עורק יבל יכ יתשגרה רבכ יתודלי

 .(1 הרעה ,ג"מ יבתכמ 'ר) ד"צרת ,בונישיקב רוא האר "תודורפ, לש ןושארה ץבוקה +

 .לעופה לא האצי אל תינכתה לבא ,ינשה ץבוקה תאצוהל תונכה זא ושענ

 תירבעה הרישה לש היגולותנא זא ןיכה ,טשראקובב "תוברת, ינקסעמ ,יקסניבלז םוחנ *

 .הירחאלש הנשב וא הנש התואב ,המודמכ ,העיפוה איה ."קילאיב תפוקת, םשב

 םינורחאב ואצמי ,ורפסב וסנוכש םירישה םע הלא םיעטק הוושמה ,בגא .2 הרעה 'ר '

 .םילק םייוניש המכ



 ו יִבָבְלל ילַאְשִת כו
 ! ּוהיִשְקַבִי יִאְצ

 -- טוצָפּו םֶּצִבֶז ויאְרִת יִּכ הָיָתְ
 !אוה יִלָק :ָל יִצְּד

 תַמָיַו יִבָבְל עַנָג יִּב ערק .ענק

 ,ויָסָצְפַּב לֶלְּמ
 תּומְליִעָה-יִשְו םיִמָיַה תַעְבִש לָּכ לַעְו

 .ויָעְרְק יִאָצְמִת

 (יבבלל ילאשת יכו)

 קר ירונכ תא עזעז ,ומצעל אוהשכ ישאר ביטומ רותב ,עבטבש יפויה

 רוחשכ ,רתויב דוע םיטילבמ סומסוקה ימסקו עבטה רדה .דאמ תוקוחר םיתעל

 .המואה לבסו יוודה תקוצמ תא ,ןבל (עקר) ןופ יבג לע

 םיִנָשּוש ביִבְּפִמ אָרָא ןַה ,יִלַא ,יוה | רָּפִּפַה בסְרָמָלּו יִנולַח חַּפְפֶא יִּכ
 ,ּולזָי םיִנָדָפ יִמְלְבו ,םיַניִל אָשֶא יִּכ הֶפִיַה

 ,ּוהָנַה םָמוש דוע דַבְלַב יִנַג קב ןָשּינַה עַצֶּפַה יִבָבְלַּב רועָי זָא

 ..ּולּפָי ךַא םוי םּוי ויָחְרְפּו ,םיָלְפְּכ לּצְנַי יִּב יִבאְכּ

 ("ףסאיחא חול,ב ספדנ ,ביבאה תוניגנמ)

 ,ריש םושבו ,דחא הנקב דימת ילצא םילוע ללכה רעצו דיחיה רעצ יכ

 הזב שי ילוא .וללה תויושרה יתש ןיב יתלדבה אל ,הבהא ירישב ילוא דבלמ

 ינש ןיב דימת ינא עלוקמ יכ ,דימת יכונא שיגרמו עדוי לבא ,קילאיב לש ותעפשה

 -- ישדקמ יכ ,הז חבזמ לע תחא אל יתברקה הקתמו הבהאה תא םג .וללה תומלועה

 .ןהכ שמשמ ינא הז שדקמב קרו ,המואה שדקמ

 ,הָבַהַא לצ םיִרָּוַה תוליִלַּב יִתיִכָּב אל

 - -  ד יָחיִש תֶא יִּתְכָפָש אל ןָח-תופָי קיִחְבּו

 ,יִבִעְנ תַמְדְקִמ יִבָבְלל דָמֶא שְּךְקִמ

 .תֶרָשַא ןַהּכ ול ויִשָדְק-יִשְדְקְבִי

 (ידיחי)
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 יוודה לגעממ ררחתשהל הצור ינאו יתוא ףקות תונדרמ לש חורש שי םנמא

 -- 7-7 -- -- :"תינדקרה תינעוצה, לא ירבד ןכש ,המואה רעצ לש

 ,ןיָא יִּתֶא יַחּפ םֶנְסָא ,םיִרָּוָח .םיִלַּד יִנָּפ :יךוש

 ;רּובָש יִּבִל .ףּופָכ יו .- :לֶא יקְמֶסְו סָנ יחל

 יג ןויפר תחּפִמ א .הָשְרּומַה לָבִס הָאְלָה
 ,רּובְָצ הָמְצְּצְו ןוא יִּד דוע !לֶזאָזְעצְל - תֶרַסַמַה

 םיִמִיה יִּבל יקַמָעַמְבִי ,םֶדְק תַּב .ףומָּב רורְד אָרְקָא

 ;םיִיָאִמ לָש םיִלַג-יִלַ ,יִלָע לָזְרַב הָקלֶפֶאְ
 הָצּוחַה ּוצְרֶפַי -- עַגְר ,ףיָסֶוא אלְו קלפָא תַחַא

 .םיִיַח תּונָיְצַמ יִפְלַא ףַלַא .ִלָּכ יִהָא ןיִרּוחְְֶבּ
 ("רקפה,, ירישמ)

 ייקש לאו ילבא לא, בש ינאו ,ילש הרישה רש ךכב הצר אל הארנכ לבא

 .ילע רזגנ ךכ יכ
 םה ימע לרוגו ילרוג ןכש ,ביבאה "ריש לע ילצא םיבורמ ויתסה יריש

 .ויתסה תא ינא בהוא הכ עודמ (יתבוהא :רומא) תחא יל הלאש .דחא ךורא ויתס
 ןב אלה יכ ,ץיקהו ביבאה ומיסקה יתוא םגו םימי ויהש הל הנוע ינא הז לע
 .יכנא הניארקוא

 הָניִרְקּואֶה תונְּב םג בַהאְו ,יִכנָא הֶניִאְרְקּוא דיִלָי

 .קד הָנֶבל ץיצ רַנ -- ןָיַדַפְ :לָּעִמ סיִמָש דָנֶמ תַנְר
 .הָנָיִצָה רקפַּב ןֶתאַצְּב ,יִחַפ יִּב לַמֶנְו לַבָנ םֶָש
 .קֶּיקַה לּוחְמִּב - בָרֶלָ .לָיָאָו ןוא יִַד יִּפְפִסֶא

 (...יתוא תא תלאוש)

 תוטיחשה : הניארקואה תונב ןתואמ אקווד ביבסמ יתשגפש געלהו זובה לבא
 יתייה זאמו ילש םינוששה סוכב לערה תא וכסנ ,הניארקואב ואר יניעש תוגירההו
 .םישנאו םיהולא"חוכש ,"םלועה-םותי, תשגרה -- .יתשגרהו ,ויתסה ררושמל

 ,חֶּצָנְו ףב לָלע ,םֶליִעָה םּותָי יִנָאָו

 - :הֶאיִרְבּו לֶאַחּוכְש .םיִנָשָּיַּב רע יִדיִחָי

 זְּףֶצְדִנ םל לַלָצ םֶש ףָציִּב יִמדבַכּכ

 ו הָיִמְּדַה יִכְּבִג לצ תאָשִנ יִמ-תַחְנַא
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 ! םיִמְסְקּו ךר-תֶקְתִמ ,יִּתְלָבְּתִדיִליִלְדיִמִא ,י%ה

 ,םַדְנ רָשַא ףמוי -- יִנְרוח-יִבָא יִנקָפְּד
 -- ,םיִמָנ םיִלְלצ ןיּב רצ .דֶדָב יִּפְלַטָה :יִאְרּו
 .וםֶדְרַאְו עַגְר יתוא םַג אָו יִניִנָשי

 (ליל ידודנב)

 םלוכ ,םיכלוה ורבעל שיא :ירבעה ןטייפה לש הקיגארטה איה תאז לבא

 :"ךכ רחא, ילוא .בל לא םש ןיאו הלוח ןיאו ,םמותל םירבוע

 ַסּוחְּפ רֶפָּצַמ גֶלָשַה סמָהְבּו
 .יִרֶבְק לַע ְיִצָי ץיצ
 ,םּור ויָלָצ בשְנָּב ,יִדיִחִי דּונָיְ

 ...יִרְבַצֶה רָרּושְמַל

 (ויתסה תוניגנממ)

 ךבתכמב יב התא ץיאמש םושמ ,יתאבהש וללה םיעטקב ידש ינרבוס

 תפוקת,ב םנשיש םיעטקהב םג שמתשהל לכות ךל וטעמי םיעטקה םא .ןורחאה

 ללואו .תארק אלה "לואשל ןונמיה,ו "תדלומה, תאו .יקסניבלז לש "קילאיב

 ."םייא,ב וספדנש םירישה םג

 רפס,ל ותמדקהב יקסבוחינרשט ,ילש תוטינוסה ןה ומצע ינפב קרפ

 (סוטיימו יקסניטוב'ז לש תוטינוסה םע דחי) הבוטל ןתוא לידבמ "תוטינוסה

 ,קזוחה תא הרישב ינא בהוא ללכב .תירבעה הרישב (ודלונש) תוטינוסה לכמ
 ךכ הלע םא ."תוימימ,ה תא יתאנשו "סוטריפס,ה תא ,ץצופמה דוסיה ,שוביגה
 .עדוי ינניא -- ירישב

 ךלש
 רשטוק בקעי
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 5.12 ,* הרושימיט

 ,רקיה ינבוחוד ירבח

 תורשפאה יל התיה אל יתויוצמאתה לכבש -- הדובעה ,רמאתש המ רומא

 תויולת ןניא ןתצקמ ,ןה תונוש ,ןבומכ ,תוביסה .ךבתכמ לע תונעל וישכע דע

 .ךל יתינענ ףוס ףוס לבא .יב תויולת -- הדוא ילוא ןבורו ,יב

 ליאוה ,תוטינוסמ תואמגוד ינממ שקבל ללכ ךרוצה ןמ ךל היה אל יתעדל

 םיינשו ,"םלועה,ב ומסרפתנ ,תוירוטסיה תוטינוס דוחיב ,ילש תוטינוס הברהו

 ןמ -- תוטינוס יתש ךל חלוש ינירה תאז לכב ."םייא,ב -- סולקיצה ותואמ

 -םייתש תוארל לכות "קילאיב תפוקת,ב םג .ומסרפתנ ןה םגש -- תוירוטסיהה
 .ילש תוטינוס שולש

 ינעידוה .בר גנועב וב ףתתשא -- איצוהל בשוח התאש ךצבוקל רשא
 .ךל חלשאו רמוחהל התא קוקז יתמל

 רשועו עפש לש גשומ שי הז םשב ירה .יל הארנ וניא "תיראש, םשה

 רשועה ןכיה ,ונמצע ןיבל וניניבו -- וז תרתעמ הטילפל ראשנש המו רבעשל

 םשב שמתשת אל עודמ ?םידרוי, אלו ונחנא םילד ןפוא לכב !ונלש

 ? תיראש לש גשומ םגו ,יעקרק גשומ םג ול שיש ריב.

 הצרעהו הביחב ךלש

 רשטוק בקעי

 29.12.1938 ,הרושימיט

 ,רקי דאמ ינבוחוד רבח

 יולג ירהש ,ללכ ךיניעב הומת אהי אל יתבושת רוחיאש ערפמל יל "רב

 תא ריכהל םעפה שחנא שחנ !ךאילפי המ אלא ,ךכב יעבטש ךינפל ינא עודיו
 לע :רמואש ימכ יבתכמ תחיתפ םע ךינפ לע חותמה לודגה הלאשה ןמיס

 ! םיריש חולשל ףיסומ התאו ,רעטצמ ינא םינושארה

 תילאמינימה תורשפאה יל ןיאש דע ,ןורחאה ןמזב דאמ דורט ינא ינובאדל

 אל םינטק םיריש .ךצבוק ליבשב דחוי מב המ רבד בותכלו הכודמה לע בשיל

 םעפה ךל יתחלש !יתישע המ .םוקמ ןיאש ינא עדוי םילודגלי ,חולשל יתצפה

 םוגרת םימגרותמ >תיראידאמה לארשי תרישמ ,, םינטק םיריש ינש

 ,יתעדל תיראידאמה הרישה ריבא ייִאלַאקסיג ןהאוי ירישמ ישפח

 וללה םירישה יכ ,דועו דועו -- -- -- לכ תא םהינפמ תוחדל הלא םיריש םה םייואר

 .1938 וא 1937 '

 .1951-ב ץראב תמ .בלח-שוג ןנחוי אוה 5
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 יצובצבו תיאשחה הסיסתה לע ריהב רוא םיכפושו הבורמ הכרב םמצעל םיעבוק

 ,התא עדוי ילואו ,תעדל ךילע .תיראידאמה לארשי תרישבש תימואלה הרכהה

 ררושמה לע ביבא"לתב "תבש גנוע, תביסמב הז ץיקב הצריה יריאמה רודגיבאש

 .יִאלַאקסיג

 ינב ושגי םיבורקה םימיבש ינבשוח -- יריש ץבוק רבדב ינהלאש רשא

 ןוישר לבקל ידכ גהנתהל ךיא ינעידוה .הז םשל תילאיר הדובעל הרושימיט

 .רבד תושעל רשפא יא (וידעלב :ל"צ) יכה ואלב יכ ,תיטשרקובה הרוזנצהמ

 .ללכ האנ וניא *"תיראש, ?םשה םע המ
 ? בונישיקבש "דצה ןמ, םע המ .לודג ןוזפחב בתוכה הצרעהו הביחב

 רשטוק בקעי

 16.6.1939 ,הרושימיט

 ,רקיה ינבוחוד רבח
 ונינשל תועודי תוביסמש אלא ,ןתעשב יתלביק ךיתויולג יתש תאש ,ןבומ

 ךבוטבש קפוסמ ינניאו ,יתבושת הרחאתנ (תונלשר -- ןטועימו .תודרט -- ןיוביר)

 .יל חלסת

 הרומג החטבב רמול ינא יאשר וישכע .:""תולבוי, ךתמישר לע ךל יתית

 ,ינרבוס ,ויתסה תישארלו ,סופדל רסמנ "תושמשה ןיב ינוגיב, םשב יריש ץבוקש

 .היברסיבו הינאווליסנארט לש "תוברהת , תאצוהב אצי ץבוקה .עיפוי

 .הינשה "תוברת,, תרבוחב וז העידי תתל ךדי תא אלממ ינירה

 ךלש תורבוחב ףתתשהלו טשראקובל אובל (יתרת) ךיתונמזה לע םג
 תספדהב ינא דורט יכ ,לבקל ,ינובאדל ,לוכי ינניא הנושארה תא .ךל הדומ ינירה

 תרבוחב .גנוע ךותמ ךתנמזה תא לבקא -- ךיתורבוחב תופתתשהל רשאו ; ירפס

 ליבשבו ,יאלאקסיג לש ימוגרת תא התא ןתונ ירה עיפוהל תדמועה הינשה

 .רבד כ"ג ךל ןתא תישילשה תרבוחה

 !יננע ?ושטשטינ וא ואציה י:?"םיווק,ה םע המו
 הרתי הביחב

 רשטוק בקעי

 ,ול רומאו יקסניבלז רמל ימשב םולש תכרב רוסמ ךליבשב השק אל םא

 ותוא חלש רבכש יל רמאו ,יאלאקסיג לע ורמאמ רבדב ןייטשלדע םע יתרביד יכ
 -- .ןייטשרפוקל

 .איצוהל יתדמעש יתורפס ץבוקל םש '

 .2 הרעה ,ןייטשנייו לארשי יבתכמ 'ר .ט"צרת רייא ,טשראקוב ,"תוברת,, תעה-בתכב

 י.הז םשב ץבוק וא תע-בתכ איצוהל ודמע טשראקובב "תוברת, יגוחב 1
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 לטנזור ןמלז

 20.11.1932 (בונישיק)

 ,ינווָאכוד 'ה רעטרהעעג רהעז

 ריא זא ,קנעדעג ךיא .תוינפ עגיטייז ןיא דשוח ךימ ריא טנעז טסיזמוא

 ןצעזרעביא יז לאז ךיא טרידנעמַאקער ןוא ךאז עטקורדעג ַא טקישעגוצ רימ טָאה

 ןקורד רימ .ךעלגעמוא סאד זיא ,רעדייל ,רעבא ,"טייצ רעזנוא, ןיא ןקורד זוא

 טיול זיא ,ןטלעז רהעז סע ןעוט רימ ןעוו ןוא ןכַאז עטקורדעג ןייק רעביא טינ

 .רבחמ ןטימ ןבָאה רימ סאוו ,ץנעוונָאק רעלעיצעפס א

 דבכמ ךימ טָאה ריא ראנ ,טצעזרעביא ןזעוועג טינ ךַאז רעייא זיא ,וצרעד

 ןייק באה ןוא שטנעמ רעטקיטפעשאב א רהעז ןיב ךיא .טעברא רעד טימ ןזעוועג

 .ןאטוצ סע ןכאז ענעגייא ראפ וליפא טינ טייצ

 םיא באה ךיא זא ,ךייא ךיא רעכיזראפ ,רמאמ ןטצעל רעייא טגנאלעב סאוו

 ךיז רע טאה ,טכייליפ .טאגער ןיא ןזעוועג ךיא ןיב ןכאוו ייווצ .ןעמוקאב טינ

 ערעייא וצ טכא ןיימ ןוא טאה ריא סאוו וצ טקיש טוואורפ .ןעמוקאב סלאמעד

 .ןטסניד

 דובכ טימ

 לאטנעזאר ה

 18.12.1932 (בונישיק)

 ,טניירפ רעביל

 זומ רע ראנ ,ןרעוו טקורדעג טינ רעמונ ןייא ןיא ןעק :לקיטרא רעייא

 םיא ךיא לעוו ,אטשינ ץאלפ ןייק עדארג זיא טציא לייוו ,םיכשמה טימ ןהעג

 .טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןקורד

 ןעלקיטרא עשיטסיצילבופ זא ,ריא טהעז ,"טייצ רעזנוא, טנעייל ריא ביוא

 קינלאראק ר"ד ראפ רימ ןכאמ םאנסיוא א .םיכשמה ןייק טימ טינ רימ ןקורד
 .גנוצעזראפ ןייא ףיוא יוו רהעמ טינ ןוא לאמוצ

 דובכ טימ

 לאטנעזאר וז

 .5 הרעה ,ג"מ יבתכמ 'ר +



 29.3.1936 ,בונישיק

 ,ינוואכוד 'ח רעביל

 עלעסיב א םיא ףיוא בָאה ךיא זא ,?ןאמפלעה ר"ד טניירפ רעזנוא רעביא טיג

 לסיב א טָאה ןוא .ונמולש ישנאמ ןאמפלעה ר"ד ךַאד זיא ,ףוס לכ ףוס .תומוערת

 יוזא זיא ,רע דארג סאוו ,סע טמוק עשז-יוו ,טרָאוו שידיא א וצ ןטנעמיטנעס

 .גנוטייצ רעשידיא א ראפ "לטסנידראפ א ןראשוצ, םייב טנשקעראפ ןוא ףייטש

 אזא קנאד א ראנ ןענעק רימ רעבא ,טינ רימ ןבאה םעד ןופ רעבא םיחוור ןייק

 .רעמונ ןרעסערג א ןבעגסיורא לאירעטאמ

 רעטראה טינ ,טגאז ארמג יד יוו ,ןייז לאז רע םיא טעב ךיא זא ,םיא טגאז

 ןבילבעג זיא'ס לייוו ,דנעגנירד רעבא ,לאירעטאמ לסיבא וצ טקיש ןוא ץלאז ןופ

 ךיא לעוו ,רימ טביולרע ריא ביוא .עטלהעצעג עקאט ,געט עכעלטע עטלהעצעג

 ןטקישעגוצ ןטימ ןעמאזוצ ןוא דוסיה-ןרק רעביא לקיטרא'נא ןבעג ךיוא ןיילא

 ריא ליפיוו ךאנ רערהעמ ןבאה ןיוש ריא טעוו ,טאגער ןוא טעברא"ה"ק רעביא

 .טליוו
 .לקיטרא רעייא ןקישוצ דנעגנירד ךיוא ךייא ךיא טעב טייהנגעלעג רעד ייב

 רעייא דובכ טימ

 לאטנעזאר הז

 !טרעפטנע ,טרעפטנע ,טרעפטנע

 (5.4.1937 ,בונישיק)

 ,רעניימ 'ח רעביל ןוא רערעייט

 עיצאקילפמָאק א טימ וצרעד ,עפירגא ףיוא געט ןעצ ןיוש טגיל עמ זא

 לסיבא טרעוו ,תונעט טימ דידיא -- רבחא ןופ ווירבא טמוקאב עמ ןוא

 .ןצראה ןפיוא ענדוקסאפ

 גיל ןוא קנארק ןיב ךיא זא ,געט ןעצ ןיוש זא ,ןסיוו טייז ,רבח ,אזלא

 בוט"םוי ברע ןעמוקאב ךיא באה ,"ןוויטאמ"סטאמייה, לקיטרא רעייא .טעב וצ

 .רעמונ-בוט"םוי ןיא ןיירא טינ רע זיא ,אמעט"יאהמ ןוא גנוגיטעפשראפ א טימ

 לעוו ךיא זא ,ןפאה ליוו ךיא .עיצקאדער ןיא עפאש ןיא רימ ייב טגיל רע

 םיא טאה ריא זא ,ןיימ ךיא ןוא ןענעיילרעביא םיא לעוו ןוא ןרעוו טנוזעג

 .ןהעג טעוו רע ןוא "חורה ןתיא, א ראפ טסאפ'ס יוו ןבירשעגנא

 הכשלה חילשכ ,1933/39 םינשב הנשיה הינמורב דוסיה ןרק להנמ ,ןמפלה יכדרמ ר"ד :

 .1958-ב םילשוריב רטפנ אוה .תוריכזמב ,ותלהנה תחת זא יתדבע .םילשוריב תישארה
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 ,חספ ברע טקנופ .לזמ-םילש לסיבאדוצ טהעג ,ריא טהעז ,5ךוב ןיימ טימ

 טרעדנוה ראפא טכארבעג רימ ןוא רעדניבנייא רעד טצארקעגסיוא ךיו טאה
 גנוטיירפשראפ רעד ןענעמדיוו ךיז געטדבוט"םוי יד טניימעג ךיא באה .ז"קע

 ןקיש ךיוא יוו ,חרוק-ןוממ א גידלוש ךאנ ןיב ךיא ןעכלעוו ףיוא ךוב ם'נופ

 ךיא עכלעוו ןופ ,ץראל-ץוח ןיא ךיוא ןוא דנאל ןיא רעלעטשטפירש יד טניירפ עניימ

 סיוא רעבא ךיד הנעט העג .סעיזנעצער עטקורדעג ךיוא ןוא עכעלווירב טראוו

 ראפ ,טשעראקוב ןייק רעכיב לקעפ א ןקישוצ ליוו ךיא !הלעמ לש הילמפ ןטימ

 וצ עטיב ןייא .ערטסאילאכ רעגירביא רעד ראפ ןוא +ןענייטשדלאג ראפ ,ךייא

 ראנ יוו זא ,רדנא ביג ךיא .טפשמ ןאד ...ןאד ןוא -- !ךוב שעד טנעייל ;ךייא

 .* "אנובירט, ראפ סעפע וצ ךייא ךיא קיש ,טנוזעג רעוו ךיא

 סאד, ןיא רעדא ,"תורוש, ןיא ךוב ןיימ ןגעוו טביירש ,טליוו ריא ןעוו

 .* "טראוו

 זיא גידנגיל .טפירש רעטכעלש רעד ראפ ,רבח רעביל ,רימ טקידלושטנע

 ןוא רעפטנע ןגידלאב רעייא טראוורע ךיא .ןביירש וצ םעווקאב יוזא טינ

 .ןעגנוהיצאב עשירבח ןוא ןשנואוו עטסעב טימ ביילבראפ

 רעייא

 לאטנעזאר הז

 11.4.1937 (בונישיק)

 ,טניירפ רעביל

 תרמ ןופ סערדא ןפיוא :טגאזעג רימ טאה ריא יוו יוזא ןאטעג באה ךיא

 ,ןטכענרעייא עקאט ,ןיינ ,ןטכענ זיא ,?ןאמכיוה .ח *ורטנעפ 'ינוואכוד אדניג

 ראפ רעכיב לקעפא וצ ךיא קיש טניה .ךובא ןראוועג טקישעגסיורא

 רע עירארעטיל רעד ערטסאילאכ רעצנאג רעד ןלייטוצ לאז רע ןענייטשדלאג

 .ךוב א עייר רעטשרע רעד ןיא ,ךעלריטאנ ,ךייא ראפ .רעשיטסיצילבופ רעד ייוו

 וליפא .ןכאוו ייווצ טנייה ןיוש ,טעב ןיא קנארק טציא זיב ךיא גיל ,רעדייל

 ."םייה ןיימ ןופ, םשב םירופיס ץבוק *

 .12 הרעה ,ג"מ יבתכמ 'ר ,ןייטשדלוג .ז +

 .15 הרעה ,ג"מ יבתכמ 'ר ל

 .ויפתתשמ ןיב יתייהש ,השראו ,תודחאתה לש ימויה ןותעה

 .ל"'ז ימא יז

 .(תינמורה ןושלב) ליבשב 1

 .יתדלומ"תרייע ,יקאטאב "תוברת, רפסה-תיבב הארוהב זא דבע ,ןמכוה .ח '



 םיא ןופ ךיז ןעק ןוא פירג רעטליקראפ א .ןביירשוצנא רעווש רימ זיא לטראק א

 לאז "ענובירט, רעד ןיא זא ,ינוואכוד רבח ,ךייא טהימאב .ןענכעשטסיוא טינ

 ךייא טלעטש .ךוב ןיימ רעביא סנאנא א שידיא ןיא ייס ,שינעמור ןיא ייס ןהעג

 םוש ןייק ןיא ,אטשינ ךוב ןייק ץעגרע ןיא ךאנ זיא ,טציא זיב זא ,ךאפ

 ךיא ןעוו .ווירב ףוא תובושת עלענש ערעייא ץעש ךיא .ץעגרע ןיא ,עיצקאדער

 ןיימ ןיא ךיא טלאוו ,ןרעפטנע"ווירב ףיוא עקילאק אזא ןזעוועג טינ טלאוו

 .רעיראק א טכאמעג ןבעל

 עטסעב טימ ביילבראפ ןוא רעפטנע ףיוא ךיא טראוו לאמ סאד ךיוא

 .ךייא וצ ןסירג
 רעייא

 לאטנעזאר וז

37 

 ,ינוואכוד 'ח רעביל

 סאד ךיוא ךייא ביירש ןוא ןענייטשדלאג ראפ ווירבא ייב אד געל ךיא

 טינ ידכ גנידסלא ןעוט "טייצ רעזנוא, ןופ '%-- -- -- יד .םיא סאוו עבלעז

 ךייא ןופ ליוו ךיא .ןרעוו טריזנעצער ןוא טיירפשראפ לאז ךוב ןיימ ןזאלרעד

 רעשידיא-שינעמור רעד ןיא זא ,ןהעז טלאז ריא ןייטשדלאג 'ח ם'נופ יוו

 ךיוא ךעלגעמ ןעוו ןוא טריסנאנא ןייז ךוב ןיימ לאז טשעראקוב ןיא עסערפ

 .טריזנעצער
 ךיא .קנארק טעב ןיא ךאנ גיל ךיא לייוו ,ןביירשוצ רעווש רימ זיא'ס

 .ןסירג עטסעב טימ ביילבראפ ןוא ןהעטשראפ ךימ טלאז ריא ליוו

 רעייא

 תאטנעזאר וז

 20.12.1931 (בונישיק)

 ,רבח רעביל

 טינ ךיא ןעייל ,קילג םוצ רעדא ןרעיודאב םוצ .ןעמוקאב ווירב רעייא

 ךימ ןעמ טאה רעמאט .השעמ רעצנאג רעד ןופ טינ סייוו ןוא י:"ןביוש, יד

 דואמ םיכסכוסמ םירבח-יסחי לע דיעמ אוה לבא ,וטימשהל יתטלחהש ,השק יוטיב 9

 ."טייצ רעזנוא,ב

 .לקיב המלש ר"ד תכירעב טשראקובב זא העיפוהש ,תורפס ירבדל המב +:



 2.3 םיבתכמ תורורצ העברא

 רעייא ןיא ךיז טלדנאה'ס ןעוו ךאד .רעטאק םעד יוו ייז ךיא רעה ,טלדיזעג

 טשעראקוב ןיא ןייז ךיא לעוו געט יד .ןעש עטיב ,ןריגאער טליוו ריא ןוא ןאזרעפ

 ------ .ןייז איצוקה לא איצופה ןמ איצומ,, ךאז יד ןעמאזוצ עדייב ןלעוו רימ ןוא

 קילג טימ טביילבראפ

 רעייא

 לאטנעזאר וז

 7.11.1938 (בונישיק)

 .ינוואכוד 'ח רעביל

 ,ץלעב ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,רעהא ןעמוקאב ךיז טאה לטראק רעייא

 טנעקעג ןיוש ךיא באה ,ץלעב ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא טייז :טינ ןקייל ךיא רעבא

 ןיב ךיא סאוו ,ראנ ראפרעד ןוטעג טינ סע באה ךיא ןוא ןרעפטנע לאמ ייווצ

 ןעז ךיז לעוו ךיא ןוא טשעראקוב ןייק ךיא ראפ ןגראמ סטנייה זא ,רעכיז ןעוועג

 רעפטנע םורעד ןוא ,טינ ראפ ךיא זא ,סיוא טזייוו ,טציא ,ךעלנעזרעפ ךייא טימ

 ריא סאוו ,הרוחס ןגעוו טרעייא ראפ עדארג באה ךיא .ךעלטפירש ךייא ךיא

 ןהכ-ןייטשנרעב אילַא עיפארגאנאמ א טקידנעעגסיורא גנאל טינ :ןבאה טפראד

 ןוא שיטסינויצ ראי 50 רעביא גנורעדליש א זיא סאד .ןאמטיור םוחנ רעביא

 רעד ןופ ןפיט ןוא ןשנעמ טימ עיבאראסעב ןיא ןבעל ךעלטפאשלעזעג-לאנאיצאנ

 ןעגנוגנערטשנא ערעייא ןופ טרירעג רעייז ןיב ךיא .טייהנגנאגראפ רעטנעאנ
 ןייז טעוו ריא זא ,ןביולג ליוו ןוא 3? ךובלעמאז ןשירארעטיל א ןבעגוצסיורא

 זיא עיפארגאנאמ יד .ןקילייטאב ךיז ךיא ליוו אמעט יאהמ .םירבדמה"שאר רעד

 רעכלעוו ,ךאנאמלא ןשידייא ראפ טצעזעגסיוא וליפא ןוא קיטראפ רימ ייב ןיוש

 ןצעזרעביא טלאוועג םיא ןיילא טלאוו ךיא .טינ טניישרע רע ראנ ,טפראדאב טאה

 ףיוא ןראפקעווא ןפראד לעוו ךיא זא ,ארומ באה ךיא ראנ ,שיערבעה ףיוא

 טימ טביילבראפ .שידיי ןיא ןקישוצ םיא ךייא ךיא לעוו אי ביוא .ןכאוו עכעלטע

 עמיראוו יד םעט ןיא רימ טגיל ךאנ .הסדה רעשיטאפמיס רעד טסירג .סטוג

 רעד ראפ אווארב ךייא לאמאכאנ ןוא .טנווא ןליטש םענעי ןופ םיחרוא-תסנכה

 .םראוו ראג ןענייטשדלאג ןוא ןשירפ טסירג .ךאנאמלא םעד ןופ עיידיא רענעש

 ןסירג עטסעב טימ
. 
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 .2 הרעה ,ןייטשנייו 'י יבתכמ 'ר +?



 רודות ןועמש

 םיטקולמ םימגתפו תורמא

 היברסיב ירפוס תוריצימ

 לש םהיתוריצימ םימגתפו תורמא לש ידיבש הלודגה הפיסאה ךותמ

 םהיתוריצימ םינטק םיטוקלי ןאכ םסרפמ ינירה ,םינורחאה תורודב םירבע םירפוס
 .גרבניטש הדוהיו ןמכיפ .י ,ןויצ ןב .ש :היברסיב ינב םירפוס השולש לש

 דילשמו םע-תורמא ןכו (ןמכיפ לצא דוחיב) תוירוקמ תורמא ןאכ אצמי ןייעמה

 .טוקילהו ףוסיאה תובישח ןאכמו רצויה לש חוסינה אוח הלא ןיב הוושה דצה .םע

 .תוליבקמ יתפסוה אל ףא העיריה רצוק תמחמו ב"א יפל תורודס תורמאה

 לכ לש תורמיאה טוקלי םוסריפ םע קר רשפאה רדגב אהי הז ןורחא רבד

 .ותומילשב רפוס

 כ =

. 
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 (* (ןמטוג .א .ש) ןויצ ןב .ש

 הצש ,הוואתה ןואמצו ןובערל האנ יונכ -- הבהא

 אעק ,אוה דחא ךא שארהו -- ביואו בהוא

 טנש ,ויתוירב לכו םלועה תא רפשמ הלואג לש רוא

 יר ,םישמרו םיצרש ילב וחאבש םימ יעצבל רשפא יא

 זצ ,בער אוהש העשב !רמזמ ידוהיה יתמיא

 פ ,תעדל ערב רחובו בוטה תא חינמ םדא ןיא

 המ ,(ערפי אל ןפ) םיוולמ ינשל שמשמ םדא ןיא

 זפק ,טרפב הלוח השאבו ללכב םישנל הניב ןיא

 םיבבוסה ויבורק הב םישיגרמש ומכ התימה תמיאב שיגרמ הלוחה ןיא

 בק ,ותוא

 גלש ,המחלמב אלא תינקנ תוריחה ןיא

 בלש ,םיירזכאו םיער םישעמ ידי לע האב הבוטה ןיא

 .ט"שת ,ריבד תאצוה ,ןויצ ןב .ש יבתכ לכ יפל טוטיצה (*
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 ופר ,תדלומ ןיאב אמייק לש רשקב רבד םושל רשקתמ בלה ןיא

 הנר ,היארמ יפל אלא תרכמנ הרוחסה ןיא

 אמר ,לותחל בנז רושקיש יואר וניא

 טעק ,ןיד תיבב םג הבושח הנעט ,"יל ןיא,

 זלר ,ף"לאל םלצ ןיב םיריכמ םניא

 דס ,הז חבזמ לע הלוע הז ןברק ןיא

 זיק ,(המחלמ יעוצפ לע) ךלי ועצפב שיאו ומומב שיא

 הנש ,תוומ יגונעת ועדי םישודק ךא

 חסר ,ושאר ךותב םיעלותכ וטטיח תובשחמ יפלא

 וכש ,תושעל לוכי ךמצעב התאש המ םירחא ידי לע השעת לא

 זי ,ןאכ שי אבאמ הלבק ןאכ ןיא גהנמ םא

 וסק !ול השעת המ -- לחשה תא הדיסח לגרת םא

 בק ,חבטל הלפנב המלאנ לחר תקנא

 חסק ,וליפהל ול םדא השעי המרמב -- תיחשמ רמנ ,ףרוט הירא

 הצש ,קוחצל שיאה תא תושעל "היוצמ התעמד השא,

 הצש ,םהינש ועטי תמא תבהאבו ,גוזהמ דחא העטי אוש תבהאב

 השעי אלו דליה לובי רסומ בורבו ,המקה לובת לובנ םיבורמ םימשגב

 דצש ,ירפ
 טסק ,רעצמ ןחלוש לע םג בל בטיי םיבוט רבחב

 זער ,הרוהט המשנה -- תודיחיב

 ער ,לוונמ הריבע לעב ידי לע וליפא ותוחילש לזמה השוע לכב
 אעק ,ןצצורתה הניאו הבהא דחא בלב

 גלש ,םייח -- המחלמב

 גצש ,ונייח תא ררמל ידכ ןטש השעמ וז "תילכתה, תשקב

 טי ?בלוע וניאו בלענ תויהל ילע רכז ינאש ליבשב

 הניא תורישעהש םשכ -- התלוונמ הניא תוינעה וליפאש ,הבהא הלודג
 אמק ,התנוק
 אסש ,והואשי אל ויפנכו -- ונק לא ףאוש לפונ לזוג

 גש ,ףחי ךלהמ אהי רלדנסהש ,איה הריזג

 דצש ,םרו לפש ןיב ןיחבהל לכוי וששגב רוויעה םג

 אעק ,דבע טילשה םג

 זי ,תולאש יקספב תעדוי בר לש ותיב ךותבש תינענכ החפש םג
 גכש .ןכש וילע להקה לכ בושו --ןיע ףרה ,םהו שבדה לעמ םיבובזה תא שרג

 חפר ,ויתורצואו רוד רוד
 אסש ,וירוסיו רוד רוד
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 אסש ,הבזכנה ותווקתו וייוואמו רוד רוד

 זל ,התעשב הווצמל הייד
 וצש ,ךשפנ תעד ןעמל םירחא תא עד
 זכר ,היפנכב ביבאה תא איבת אל תחא רורד

 זמ ,טעומ (םלשמש) ורכשו הבר (דמלמה ןמ) ותשירד

 בי ,םזגל תומיא לש ןכרד

 ק ,הלעבו התיב אלא וניא המלוע לכ השאה
 זע ,תועמ הווש וניא -- הבחאו החטבה

 המש ,םומעיש ידיל האיבמ הלטבה

 איר ,וטשושל אתוביטו דקרמ בודה

 דצש ,םתעד לע תוינעה םריבעת ןפ ,םיינע ינבב ורהזה

 עק ,וב םדא בל ןינריו אובי שרח ןייה

 זמר ,רפומ -- חוכה
 וטש ,התחפשמ ירחא ךורכ ותשא ירחא ךורכה

 הלש ,תנתונ תעדהו דמוח בלה
 סש ,לכה טלוק ונוהמכו ותורירשב בלה

 לש םוי ותיבשת אלש ,לוח לש דחא םויב םכינש תא חפקאש יאוולה

 בי ,תבש
 הסש ,םייח אמגנ ונחנאו ץרא אמגי סוסה
 גצש ,שבושמו קוחמ וחסונש קיתע די בתכ םלועה

 דצש ,לכשה תא דילוה שגרה

 גצש ,םללוחמו םישעמה יבא אוה ןוצרה

 גר ,האירבה דוס אוה ןוצרה

 הלש ,לכה םיאורו םהל תוריאמ םיניע ,םינטקה
 המש ,הלטב ידיל איבמ םומעישה

 גסש ,הריש הניא םילבנ תרמז

 דלר ,ול ןתי אל השאל ותב תא ךא גזומה לע רוכישה ביבח

 חל ,םיבלככ םידיה ןמ םיפטוח

 ופ ,ול איה תושר םדא לש ותוריח
 וטש ,היבא תיב לע השא ןח

 מר ,תולדה ינפב איה סירת -- תונח

 ל ,הערמב םידקרמ םיאלטכ םישפח

 בצ ,םעדי ימ -- "הווצמ רב, רוחב לש ובל יקקח

 אק ,בלבש הגאדה לע ליפאמ שארבש ןובשח
 וצש ,היער -- םיעירבש בוט
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 נר ,וילעב תפש סוסה עדוי

 זט ,בולכ ךותב ןותנכ בשוי

 הצש ,םהילע םידש ארומש ,רקיעב םירפוכ םיסרוקיפא הברה שי
 דלש ,ומוקממ רקענ אלש ןמז לכ הווקת ץעל שי

 דצש ,ובלב בדנתמה ונממ בוט ךא וסיכב בדנמ שי

 הנר ,(הבהא תוומכ הזע יכ :לע ךמתסמ) םדא ידיב ןניא התימכ הבהאכ
 בעק ,רוצ ילע הניקב הדומלג היאכ

 דנש ,היכב לוק -- ץצח ילע הכפמ גלפ יכבב
 גפק ,הטיחשל דע בולכה ךותב ונתנש ףוע ינבכ

 ולר ,תוינעיבגה ןיב ינסרכה קובקבה ,םינטקה ויררושמ ןיב לודג ןזחכ
 לר .ושרשמ קנוי ןליא לכ

 בי ,םירחא ינבל קר תובוט תומיאה לכ

 גצש ,ותכאלמ לע ובקי םרטב ןדסה לע סנרוקב ודי הליחת ןמאמ ןמוא לכ
 זסש ,הכישחה ךותב םייח ידע הקדה ןמ הקדה םג הרבה לכ

 הלש ,ןוימדהו בלה לא רתויב בורק ןיעה ןמ קוחרה לכ
 גלש ,המחלמל ףאוש המחלמ הארש ימ לכ
 לר ,לדג ומוקמב בשע לכ

 גלש ,רורדל ףאשי רשנכ

 בעק ,ררוצה ליח ץפנ העור ןיאב באז ינפמ ןאצכ
 ט ,םיאלטח םיתתרמ -- ןאצה תא ןיזזוגשכ

 הצש ,םינטק םידסח תולימגו לודג רשוע ודליו המרעה לא גוודזמ קשועהשכ
 אי ,(וסעכ תעשב ןכוסמ) ןסינ ימיב רוחש רושכ

 בלש ,םלועב םולש תוברהל אלא םדאה ארבנ אל

 דמק ,הז תא הז וניביש ידכב אלא םדאה יפב רובדה ןתינ אל
 זצ ,בלבש רעצה תא םדא הב חישיש ידכב אלא הניגנ הנתינ אל

 עק ?ןחבי ימ -- ורעסב םדא בל

 גל ,םיבובזכ םלוע לש וללח םיאלממו םיברו םירפ םינציל

 לילחל ןובאיתל םימסרכמה ןאצ ינבכ ,קשחב םיללפתמ ,ברעה לוקל
 טכ ,העורה

 הנ ,רז תיב ךות רגסנש לותחכ טיבמ

 בסש ?המע ילבמ ץראה המו וצרא ילב םעה המ

 דמ ,םיהלאל -- םיהלאלש המ לבא ,תוירבל -- תוירבלש המ
 חלש ,וזל וז תוחונ ןתוא השועו תוירבה תא תככרמש שי תובצע ןימ

 ביש ,הליפנב שיגרמ וניא ךרו הפי שובל אוהש ימ

 ופ ,תוירבה ראשכ ןוזינ וניא בוש ןיפוגיסו תוינעתב ותביק לקלקש ימ



 רודות .ש

 וצק ,רנל ביבס םימרכ רופצכ בבותסמ

 טיש ,הסנרפה הקותמ ךא (קבט) ןוטוטה רורמ

 וצש ,רקשה תונגב שורדל ידכ רקש לע רקש לופטל םיברמ

 הצש ,םהמ םהיניע ובסהו ,םהיחא ינעב תוארל ולכי אל םיבר םימחרמ

 טמש ,להוצ וילעב לע החמש ךותמ תפרוטמ ותעדש בלבלככ דקרמ

 חיש ,ותשא יניעב םג םכח השענ והירה םדא לש ותעש העיגמשמ

 הנ ,תעגושמ ינפמכ שפנ תדרחב חרובו ןיחתורב הווכנכ להבתמ

 גצ ,"לארשי עמש,ל רחאמ "הבר הבהא,, ךותמ

 גסש ,טבשה רוקב עגר תבהלש םג הקותמ

 לגר תריקעב טלמנ אוהש דע םזמזמו טבחתמ שבדה ךותב בובז זחאנ

 גכש ,קותמה לא רזוח אוה בושו ופוג ךותמ

 דנש ,התבוראמ תדדונ הנמלא ,הלוכש הנויכ הדנ

 ול ,הצנבה לש חור תחנ

 גלש ,שאב םסחנש לזרבכ המחלמב םישענ

 ןיאו ,תאצל םויה לכ תסכרפמ -- הקזח די ךות השובכ רופצכ ונשפנ

 ד ,אצומ
 אסש ,הקובח האמוטה ץחלב איהו -- הבהאו הרהט תמלוח ,תפסכנ שפנ

 גסר ,הפוצרפ םג לוונתנו הישעמ ולוונתנ

 דכ .הקידב ךירצ וניא הנתמב ןתינה סוס

 גצש ,םילצעה יפב רוגש בור יפ לע "הליחת הבשחמב השעמ ףוס,
 חלר ,הב הכזו המירהו ךל -- הלפנש הרוחס

 חכש ,הרכז דבאי -- הרצ הרבע

 חלר ,לגרב הלצא ךליל םדאל ול חונ הנועט הלגע

 גכש ,רוסיאה ןמ הפיטח התסנרפ .קושבש תדעומ זע

 גצש ,ודובכב לקהל ונריכי והאור לכו שיא ינפ ריאת בל תוונע

 חלק .םיעבראה תא גופס ,יבר ךל-תעלב הלח לש המירע
 טנש ,אמורב רשא םיליספה יפכ םודי ויפ

 דנ ,שדוחה תא וב ןיכרבמש תבשבכ םיקעוצ

 זצ ,ןושלבש רוביד םושב שרפתמ וניאש בלבש רעצ

 טי ,דחיב םיטטוקתמ םילותח ףלא וליאכ ,תולוק
 זלר ,םינבר םישענ םינלבו םינלב םישענ םינבר

 גמר ,רקב לש רדע ךותב טבלתמה ליאכ ומצע תא האור
 גלש ,םדאה בלב םג ססות םינתפ לער

 הכק ,ותאופר -- הלוח לש ונוצר

 גכק ,םיבלככ םילהנתמ ,םיבלככ םיצר
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 ס בב ת ₪ = ₪ =

 זס ,הנטב תבב חיגשהל ךיא תעדוי תדלוי םא קר

 ביר ,הלזמו תבש תבש

 זלר ,ותוא םיבחוס םיריזחה ,ןיבוסב םדא בכוש

 חכר ,וב םייורשח םיגדה תא רמושה חולמ ריצכ ןהינב תא תורמוש

 בל ,הכומ לגעכ קתוש

 טכ ,םונהיגב םיעשר לש תבש ןיעמ ,הליפת לש וז העש

 דנ ,בושייה ןמ הקוחרה תירפככ תינקתש

 אפק ,שיבכע ירוק ךות עווגה בובז לוקבכ םזמזמו ססות
 טכ ,המוד ךאלמ םבזעש םינמשא ירגכ והותה םלועב םיעות

 אי ,הניש -- הליכאל ףכית

 + ןמכיפ בקעי

 חל ,החימצ ווצ יכ תלעות אלו לומג אל הבהא

 זלר ,חוכ הנועט שממ הבהא

 חלר ,הביצעמו הנינרמ הבהא

 חלר ,רסומ לכמ הזע הבהא

 דצר ,וירצי לכב לחלחמש המ אלא ויפ אולמב רפסמ םדא ןיא

 חצר ,רעונה תשלוחב ריכמ אוהשכ אלא ןמא השענ םדא ןיא

 חכר ,דאמ הקד הציחמ אלא םייחה תדמחו םייחה תאנש ןיב ןיא

 םיטושל יאנג אלא הירגיס וב קילדהל רשפא יאש בכוכל יאנג ןיא

 טיש ,בכוכה לש ושיאב הירגיס קילדהל םירמואש

 גש ,ודימ ןינבה תמא תא טימשמ וניאש ימב תטלוש הנקזה ןיא

 חיר ,םייחל שחכתמ יחה ןיא

 דבוכמו הבהא 'דזבוכמ רורחש לש העש לע אלא וימי לכ עגעגתמ בלה ןיא
 זעק ,הביא
 פר ,הארנב אלא רצבתמ םותסה ןיא

 זפר ,שאר תולק ךותמ ןודינ םלועה ןיא

 .ך"לשת "ריבד, תאצוה ,דחא ךרכב ויבתכ ץבוק יפל טוטיצה (*
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 הצר ,(רהזה םשב) חירה לע אלא דמוע םלועה ןיא
 םיבבודמ םדאה ירציש ןמז לכ ןילוח לש םוהתב עקוש םלועה ןיא

 זפר ,ותוא
 דמש ,תעדה תוחידבמ הב ןיאש חורב יוצמ עפשה ןיא

 גפר ,אחתירב אלא וחוכ ןיא

 בלק ,לובגב ביואה דועב רישב ךיראהל ןיא

 טנר ,םילושכמ "לב ךרדכ לישכהל לולעש רבד ךל ןיא
 גיר ,איהש ומכ תמאכ ךנחמ ןיא

 הער ,הצחמל תונערופ ןיא
 גיש ,יפוא לע םירערעמ ןיאו ןישקמ ןיא

 בר ,םיבלענב םג םיבלועב םג םותמ ןיא

 הסש ,המצעל תשחכתמ חור ןיא

 דמש ,רומוהב אלא תונטקמ רורחש ןיא

 זלר ,רפאל הכפהש תבהלשה קילדהל הווקת ןיא

 בלק ,םלועל ללוקי אל ,דוה והרטעיו םיהלא והוכרב רשא שיא

 כש ,ריבסמ השענ וניא המחלמ שיא

 חכק ,לבאתה ךלמל לא
 דנש ,ויה םיררושמ תקזחב -- ויה םיררושמ ינב ,םיררושמ ויה אל םא
 אצר ,ונולשכב אלו וחוכב רכינ ןמא

 לש ,שפנה תונורשכבש לודגה ןורשכ איה הנומא

 אכר ,םהיכוסכסמ םירזוח םניא ןורחאה חתפב וליפא

 פק ,טפרתמו ךלוהש ימל הבהא הפיסומ הנמאנ השא
 מק ,םקיר אצי -- ןתמ הברי רשא

 אצר ,ויעיקב לע תוסכל המב ול שיש ימ ירשא
 זטש ,ןירועישל גישהל ןיא לודגה םדאה תא

 זעק ,הניכש קוליס לש םימי תונמוזמ םיתעל םידקופ םילודגה םינתיאה תא

 המר ,הנממ הלודגב קר םיבכמ הלודגה שאה תא

 יר ,היגרטקמ חוכ יפל דומל רשפא המואה חוכ תא

 בצק ,םירחאה םע קלחל ןיא דיחיה רעצ תא

 ולק ,םידודל םש זפ שרע אשדה הגשי רשאב

 אמר ,םיקזח םירירש ילב זחאיהל ןיא עזגה רשי ןליאב

 הכר ,בינ לש וצוק לכ קדוב

 אנ ,תברוא הדירי הינח לכב

 טמ ,תולעל ןיא החמשו ןוחטב ילב

 הכש ,המשנ זיא רמזה ילב
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 טמ ,המודמ םלועל הילע לכ םירוסי ילב

 וטר ,תולצע ןיא רעצב

 ומר ,אטבמה ןמ יוטיבה לע רתוומה לש וחוכ לודג

 טיר ,ןירועישל אלא שבוכ םדא ןיא ומצע תא םג

 םא ,הריצי לש בוטרוק היהי אלש רשפא יא הטושפ יכה הכאלמב םג

 הצש ,הנומאו הבהאב הילא רסמתמ התוא השועה

 דצק ,המצע דגנכ תמחלנ תמאה םג

 עק ,ןוצר תעשב אלא הלגמ םדא ןיא ןיעל םיארינה םירבדה םג

 כר ,רשוע םה םירוסיה םג

 לש ,ןהל םיפצמ ונאש העשב תואב דימת אל ןורשכה תונתמ םג
 הער ,ןוילכה ברוא טלחומה הפיה לא אקווד

 גלק ,לחונ וניא ליחנמ רוד

 טיר ,שואייב םג קמועל תונוש תוגרד

 ופש ,שמשה תא תוארל חונ תחיופמה תיכוכזה ךרד
 זפר .ויתוואתמ ףדרנ םדאה

 הצר ,התארקל חותפ בלהש העשב אקווד ואל הצור איהש העשב האב הבהאה

 אצ ,קחרמ לכמ היתותוא תנתונ הבהאה

 טפר ,םוהת לכ לע הסכת הבהאה

 אצ ,הישעמ ךשחמב השוע הביאה
 טמש ,תוזרכהל תוקוקז ןניא הנמאנה הבהאהו הלודגה הנומאה

 ביר ,תומוהתה יפ לע אקווד תחרופ רתויב הקומעה הנומאה
 דעק ,ונסמרת אל םדא לגר רשא םוקמ לכב אשד אשדת ץראה

 פר ,םיארתמ םהש יפכמ רתוי דימת םירתתסמ חטשה ינפ לעש םירבדה

 גפר ,םלועל םיכורכ ודרי ןוחטבהו סוסיהה
 גיר ,םיעושעשבש רבד םניא םייחה

 אסר ,שפנה יזעו המוקה יפוקז תא םג םיפפוכ םייחה

 וטר ,םדאה ינפמ טלמיהל לכונ ןעמל ונל ןתינ עבטה
 געק ,ןורשככ הלודג תתמ -- יפויה
 בצק ,לאוגה באכה אוה -- םיברה באכ םע דכלתמ הרופה באכה

 אצק ,ונולשכב אפריי לשוכה

 ער ,רתויב םלש אוהש המ לכל ברוא ןוילכה
 טיר ,שפנה רשואב יולת לכה
 חכר ,וגישהל ונתאמ רצבנש רחאל האב םלועבש רשועה תרכה

 פר ,תואיצמב לוזלז לכ חתפל ץבור ןולשכה

 טפ ,עיתפמב דימת טעמכ םיאב םילודגה תוערואמה
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 כש ,המחלמ שיא השענ וניא ריבסמה

 דש ,ללכ םיבבחתמ םניא בבחתהל םינווכתמה
 ןיא םא יהשלכ תוהקב הקל םא וילעבל ןכוסמ ןייז ילכ איה הריטסה

 חצר ;וכרצ לכ דדוחמו דח בהלה

 הכר ,יפויל ןואמצה ןמ (ןמפוש) וב לודג תמאל ןואמצה

 וטר ,המיא ליטמ רעצה

 וטר ,חירכמ -- רעצה
 םיכורכ ונאש הלא לא אלו תוחפ םיאורה לא דימת ונתוא תוכילומ םילגרה

 דעק ,םהירחא
 זש ,םידבוכמ םניא דובכה ירחא םיפדורה

 דיר ,םלועל דימתי ןושארה םשורה

 חסש ,תממורמ איה ,דבלב יפוי יכרע קר תרצוי הניא הרישה

 זר ,היארל תפרטצמ העימשה

 טפר ,הרכש הזו בל תובידנ וז

 טמק ,המצע ימעפמ העתרנו דעצ דעצ תברוא היח
 אפ ,המשנב וחרפ קר םעפ ףא םיתמ אל תומולח

 אעש ,"ץחכ הרוי,, וזורח

 טלש ,השוע אוה ךיא םא יכ השוע םדאש המ אל בושח

 המק ,לחי השא בלל בוט

 ב ,םושלש לומתכ םלוע ינפו דבואו עקוש םוי רחא םוי

 חפר ,"לזמ,ה האור םדה האור ,תואור םיניעהשמ רתוי

 דש ,ותוא רצוי להקה להקה תא רצוי רפוסשמ רתוי
 וט ,הבהא וב םעפת קר םא תיחוח רמזכ ןותבג לוק יל ברעי
 בפר ,הרק תוירזכא -- סבלו םישודק םירפס םיאלמ םהיטוקלי

 זעק ,הנורחא העשב האב הניאשכ השירפ הפי
 טלר ,הנמאנ םיעיר תבהאב םג הליפא שי

 דצק ,רקשל האנש שישמ תוחפ אל תמאל האנש םימעפל שי

 טלר ,הריש לכמ ףידע החוכש תואיצמ שי

 חלר ,וימי תירחאב אקווד םדאל ול קחשמ רשואהש שי
 חסר ,השא ןובלעל םימוליש שיו הנקת שי

 טמק ,אפר באכב באכ
 הער ,תורכנתהה הלודג תוריסמה לדוגכ

 גפר ,עבטה ןמ ול ןתינש יפכ אוהש המ תויהל רצויה חוכ

 מש ,"דומע, ילב ןזחכ

 דמ ,לדו ךלוה בלה ,םלוע תוזע לדגת רשא לככ
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 לש ,עבטה םעו םיהלאה םע םימת ובל קר םא ,ררושמ תויהל לולע םדא לכ
 וטר ;ול החונ איהש ךרדב ךלוה דחא לכ

 ר .תוארל חוכ רסוחמ תקנוי הילשא לכ

 גצש ,הנכסב דימעמ הריציב ןוחטב לכ

 די ,הנפצנ םיבגרב רחמ םוי תוודח לכ

 מק ,חלוסי אל רשא ,אטח -- חוכ לכ

 וכק ,חימצי אל חצנ חרק ףיכ לכ

 לש ,בלב ןוחטב עטונ םיבוט םישנא םע עגמ לכ

 ומר ,היוה ללכב דוע וניא ותטילב רמגל עיגחש המ לכ
 אפר ,הדגאה לא תכשמנ תואיצמ לכ

 תא הלפריעש איה הביאה יכ אצמת ןיע תוימס האור התאש םוקמ לכ

 חנש ,היארה
 םדאה םש הביאה תוחוכ םייוצמ םש וירפ תא רכבמ רשואהש םוקמ לכ

 ער ,רתויב םימחר ןועט

 זסש ,קדצומ ונוילכ - לדג וניאש המ לכ

 גלש ,ןשיה לש ולוטיב אוה שדח ןוגינ לכ

 במק ,ךורב וליג ןבמ עטנ לכ

 וכר ,ומע ובצקו דלונ רפוס לכ

 בע ,עינ אלל אפק שמשה ,עיקר בלב רבא בוהצ ץנכ

 הסש ,ןוחצנה ןיבו הסובתה ןיב עשפכ

 וכר ,רודל בצק עבקנ ןכ דיחיל בצק עבקנש םשכ
 טפר ,דימת הל תוברוא תולקת ףלא הבהאל

 זעק ,חוכ ילב שורפל בוט אל

 ונש ,תודדומתהה תוסנתהה םא יכ םיבושח םיגשיהה אל

 הכש ,הנווכה םא יכ רקיעה םה םישעמה אל

 בל ,ומע באכ ,העת רשא רודל םא יכ םדא היחי אל

 דלק ,חימצי אל םא בלה חמצי אל

 א ,הנרוגה אבוי ןחב בבונתמו ;זלעש המ לכ אל
 זעק ,ולודלידב עפשה לעב תא תוארל חונ אל

 חק ,ןח תשאב רוקו םוח תופילח תאשל חונ אל

 איק ,טולקל ידכ אלא ןיע הרצונ אל

 געק ,תפסונ תתמב לרוגה ןנוחמ דימת אל

 הנק ,ןגונ בגוע -- םדא בל

 טלר ,ןוסא אוב םע ברקתהל רתויב ורשכוה תובבל

 ביש ,וחומל םדוק ובל



 רודות .ש

 גצק ,הלחתה ןיא לרוגל
 הפש ,תבהלשה קר הלוכי בהזה תא ךיתהל

 טכר ,ולשמ ינושל םוכס בצקוה םדא לכל

 יר ,האנשה -- הבחאה יפל
 בלק ,רתסב רבשנ ובל רשא שיאל חוכב ןורתי המ

 טל ,םעוי יכ ךלמ רהוז לומ םשוה רובב ריסא באכ המ

 גק ,םיצעה ןיב לצכ ךלהמ

 זמ ,הרזח ןועט שדחש המ
 צר גל רצב םדאה בל לע םידרוי םילודג םיכשחמ

 זסש ,ויתחת רתוח םלועל קוזיח איבמ וניאש ימ
 ןמ אוה קוחר םימעפ ,רפוח אוהש עקרק לכב ול םינמוזמ ץפח ירבדש ימ

 זש ,לוחו םישרט אלא הלעמ וניא ורדעמש הזמ רתוי רצואה

 בפר ,תילכת םשל ךליש ופוס ותאנהל ךלוהש ימ

 דנ ,ףסונ דוע ןתמ ול שקבי לא וייח לכ היוור וסוכש ימ
 גנש ,םירחאב חוטבל יושע ןכמ תוחפ ומצעב חוטבל טיעממש ימ

 דנ ,לואגל םג רשכוה אל ליצמש ימ

 בנ ,ולעפ םילשמ תא ןנוחי אל ולפנב ,רשבל םידקמש ימ

 חסק ,ול הפי ןמיס -- ורבחל בישקהל עדויו ומצעל רמזמש ימ

 גנש ,םירחא םע ותמחלמ תא הכזמ ומצע םע םחלנש ימ

 אנ ,ההשי לא וכרדב הלועש ימ
 בנ ,רזפי דימת אל ומצע לצ תא ,רחאל ורואמ קסופש ימ

 בנ .םלתושו רזוחש ימ םע ול ביר םלועל ,תובבל ףרושש ימ
 ביש ,תוירבל םינפ ריבסמ אוהש םשכ הרותל םינפ ריבסמ

 אנש ,םילוספ םה העשת ןכודל םילועה הרשעמ

 וכר ,(ןמפוש לע) תורצק עיבמו תוכורא לכתסמ

 גמר ,לזמ הנשמ וניא ליג הנשמ

 זק ,תועינצה תדימ ףוחב תמגפנ זומת סנכנשמ

 חסק ,דימת םהל ןגמ םנורוויעו וארי אל רשא םיחלוצה טפשמ

 עש ,ןשיה ילגר תא קחוד אוה וחרכ לע שדח והשמ חמוצשמ
 גנר ,עיבגה לא דיה תא םיטישומ ןיא תולצע ךותמ

 בפר ,םימש יארי םילבנ
 בעק ,עגיה בלה תא האפרמ -- הניגנ

 בצק ,תומולח לש הפוק ךותמ םהנ
 צש ,ןוחטה תא ןוחטל חונ

 דיש ,הצחמל רבסה איה הזרפהה תליטנ
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 חצר ,ןורשכ םשוריפ םירוענ

 הכש ,רמזה איה םלועה תמיענ

 ןוכנ דימת טעמכ ונדעצש דועב רשואה תארקל ונתכלב ססהל הברנ
 אצ ,ןוסאה לא

 גיש ,.הרכש הדובע יפלו דלוי למעל רפוס

 ומר .ינוציחה טקשה ךותב יובח רעס

 יר ,ותבהא קמוע םע דבב דב ותאנש קמוע
 טלר .הזחשהל ףכית רלוא בהלכ וקיהבה היניע

 גע ,ודבל ול רשונ הלע הלע

 דלק ,ץיק םרטב וירפ רכבי אל ץע

 חפש ,דחאכ הדובעה תולצעו הבשחמה תולצע

 הק ,האלחמ ץראה הבוקע
 טכש ,םדא יסחיב תערכמה איה הנושאר השיגפ

 לש ,םידחפה לכבש לודגה אוה הריציה דחפ

 דעק ,ןבא ידבכו קבא ידבכ םיכרכב םג ןליאלו אשדל קורי לצ
 סק ,םהיתועתלמ ץוצרו םיבאזה תא רורצ

 חסק ,םוהת יפ לע ץרה תא הליצה ביואה לש תמדקומה החמשה תאירק

 בער ,תיבב הדבל הראשנש השאל םיעוגעגה םישק

 חער ,םוהתה לא םירבא קוסירב םילגלגתמו םיבשו תולעל םיספטמה םיבר

 דנ ,םדגנכ לוקש ןיא -- בא ימחר
 טנש ,םינמחר ינב םינמחר
 זסש ,שפנה תולצע אלא וניא ןויפר

 טסש ,םדאה תמשנ תא תוארל רשכוי עבטה תמשנ תא תוארל יושעש ימ קר

 לש ,הכאלמ לכב םיחילצמ שפנה תוממורתה ךותמ קר

 דמ ,החתופ הנינחה תורצוא לכ תא החמש קר
 אצק ,היחי ורבש לע רשא רובש
 הסש ,שפנ תוריסמו תוזע לש ,הנומאו חוכ לש תוגודזה אלא הניא הריש

 הסש ,די קזוחב םישבוכ הריש
 חנש ,הרושה תא תלקלקמ החמש

 יר ,בוהאל רשכויש ידכ אנש

 יש ,הרושה תא תלקלקמ החימצה תעפש

 בצש ,גיראה תדימ יפל דגבה תא םירפות

 בלק ,םע ידיגנ ולפי םמצע אשמ תחת



206 
 רודות .ש

 גרבניטש הדוהי
 (םילשמ ירופיס) "רעיבו ריעב,, ורפסמ

 גי ,והנה ןיע ימותשל אל שמש רוא

 ה ,תויראכ םפרט וניכי ךא םירומחכ לכאי לוכא

 חלק ,הירכועב היניעו הינרפצ ךא לותחכ הקותמו הבוט האירב ןיא

 טר ,השבככ לכל בוטו ןוצר עבש ,רשואמ ריצי ןיא

 הפק ,ויפב ףרט יניש ןכ םא אלא רדעב רטוש םינממ ןיא

 -- םיידג רשב לוכאמו עבושה תעב ףיטמ לוקב עומשמ בר גנוע ןיא

 דפק ,ןובער תעב

 בנק ,יפויה למסב יפוד רבדת לא
 וכ .תויממשה תא בוהאל ךילע םיבובזה תא תאנש םא

 אס ,האירב לכאמ שבכ שאר םג סובא רוש ןיאב

 בס ,שבד ןיה -- תבאכמ הציקע דעב
 בצק ,ותתימ םוי -- רעיבו העורה תדיל םוי תא וגוחי רדעב

 גכק ,םיעבש םילעושל םג אירב לכאמ םה ,םימלש םיגד
 גמק ,ןוחריס תולעמ ןהיתש םילד תעדו םידיגנ תעד

 דחא שארמ הנרהזה הזמ רתוי ךא ,םישאר ינשו דחא בלמ הנרהזה

 העק ,תובבל ינשו

 וסק ,םימשה יבכוככ םילודג םינוערז ומולחב האור רימזה

 יליחנב םילחוזה תאמ תתמ שקבל ,םתמוק וחושי יכ םיקנעל האיה

 גפק !רפע
 וכ ,הבוזעהו ןברוחה למס תויממשה

 ז ,לפרעו תורגס ימיל ברועה תאובנו ,םמוי רואו תוהוגנל אבנתמ לוגנרתה

 וכק ,תוזרכה ילב םג םינוק ואצמי ריחמה ירקי םיצפח
 טעק ,תע אלב רימזה תוריש יפלאמ ,התעב הצוצרו הרובש רפוש תחנא בוט

 גק ,םתומב םילעושהו םהייחב םישבכה םיבוט

 ה ,תוירא םנהו םציקהב ךא םירומחכ תויראה םינשי

 וטק ,ןוסאה תא קיבדי ,תכלל רהמי

 בר ,ריעב תוומה ךאלמ -- םיקעוצ םיבלכ

 זטק ,םטועמב אוה םיבלכה רשוע לכ

 ור ,התתימב הרשבו הייחב םיידשה -- הרפה םצע לכ

 תושוחנה םהינרפצב םא יכ םיפרוטה תא ריכנ םהיתובנז תדימב אל

 ב ,תודחה םהינישבו
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 ס ,בשחי דובכל םירז ןולק םג דובכדיא ינבל

 ולדח אל דוע םיבישמה םא לואשלו רבדל ודמל רשא תונותאב עצב המ
 גנק ,תוכהמו טועבלמ

 אר ?ןפש בלל םינרפצו תועתלמ המ

 בר ,םיקעוצ םיבלכ -- ריעב תוומה ךאלמ

 יר ,החיבנה תכאלממ ,בוט רכש הילעבל איבת הקיתשה תכאלמ
 ועק ,םינינתה םג ופאשי המש ,הפרטה תגדו םינודלג םש םוקמ
 ביר ,רשבה תרעק לע שיתהו ,המירעה לע בלכה ןמאנ

 ור ,תורפל םיבלוחה תבהא הזע

 בסק ,ןווא ץבקי ובבלבו ,רבדי םולש רבכעל רבכע

 ח ,בכרה הלעי םיכרב ערוכ לע

 אצק ,ויפדורל לומג בישהל דחא ץקוע אלו ,ונוסא תוארל םיניע ול םינש יפ

 כק ,עורזה ילעב ךיחל םג וקתמי אל טפשמ תוועו סמח ירפ

 חר ,ונוועב שפתנ אלש ימ אוה ךרד םימתו קידצ

 זכ ,בשחת הוונעל אל תעלותה תלפש

 זסק ,דפסמו יכב -- ןאצה תפשו םיזילע תפש סוסה תפש

 דנק ,(רשנה רמוא) םוטרחב םתתימ ןגה ירפ םיתיחשמה םיעלות



 ואדנל לאכימ ר"'ד

 היברסיבב "ץולחה,

 םושרל אלא ,היברסיבב "ץולחה, תפוקת לע רקחמ"תדובעל ןווכתמ ינניא

 .םירמאמב וא םינויכראב תואצמנ ןניאש ,תאזב ןתובישחש ,תודבוע רפסמ
 לעב ותוא ויח וא ,ןתוא ורציש םישנאה םע דחי יעבט ןפואב תומלענ תודבועה

 .םלועה תומחלמ יתש ןיב ,הינמור תונוטלש לש םתמחו םפא לע וא ,םחרכ

 האצומ -- םלועה תומחלמ יתש ןיב "הלודגה הינמור,ב ץולחה תעונת

 תודהיב רושק היהש ,הז ךלפב עקרקה .היברסיב לש הירפכבו היתורייעב ,הירעב

 הסיסתה י"ע ןכ "נפלו ןויצ-יריעצ תעונת י"ע הפי הרשכוה ,1918-ל דע היסור

 -תוכפהמ ,יקסנרק לש הכפהמה .זאד היסור לש םייפוסניאה היחטשב תיממעה

 רבוטקוא לש הכפהמה ףוסבלו ,הניארקואב םילנולוקו םילרנג ינימ לכ לש דגנה

 ויתופיאשלו ידוהיה םעה תויעבל הדמע תעיבקל ידוהיה רעונה תובכש ופחד ,7

 ךילשה -- ,הספ ידוהיה םעה דיתעב ותנומאש ,ימ לכ .לארשי ץראל םעה לש

 םא וז המחלמב גרהנו הנעמל םחל ,התוא תריש ,הכפהמה תועורזב ומצע תא

 לש ךרד ,רתוי השקה ךרדב ךלהש ,טועימה .ינפוג ןבומב םאו ינחור ןבומב

 9*ע אלא ,ץרפב דומעל לכוי אלש ,ןיבה ,תינויצה העונתל ריחמ לכב תונמאנ

 -םוחת, תא ץבשל לחהו תרחא תינפוג הדובע לכל וא המדא תדובעל ותביש

 לבא ,תואלקח לש תורוטקירק םימעפל ,תויאלקח תווחב רבעשל יסורה "בשומה

 םיצולחדיניק לש תשרה .תונויצה לש רעוסה םגאב ןגוע וכילשה םיצולחה ךכב

 היגולואיזרפבש יותיפה .ףוסה דע דמעמ לכה קיזחה דימת אל .הבחר התיה

 .הרזח אלל יגארט ןברק הל ולפנ םישלחו לודג היה תינכפהמה

 ויתופיאשמ ןירקה -- דוחיב הניארקואב -- תימורדה היסורב ידוהיה רעונה

 ,היברסיב לע .היברסיב לע -- עבשהו ןשדה ךלפה לע םג ידוהיה בוהרב וקבאממו
 תמחמ ,הב ןוטלשה יוניש םע תפסונ הרצ הדרי ,הינמור םע "דוחיאה, רחאלש

 תוביסנה לכב םידושחה ,םיריעצה לש םקלח תנמ ויה ןבומכש ,תופידרהו יוכידה
 םישאהל רשאמ ,רתוי לק היה המ .םזיבשלובל םגו תיסורה הכפהמל הדהא לע

 התיה אלו .ריואב שממ הפחר ךכל היטנהשכ ,תינלאמש היטנב ידוהי ריעצ

 ןוטלשה תא סיעכהל ,האחמכ האב איה אלא ,ןופצמ תלאש וז העונתל תופרטצהה
 .ןייועה ינמורה יאבצה
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 תקסופ יתלב הסיסתב אצמנ ידוהיה בוחרה ירה ,ינשה דצמ .דחא דצמ הז

 תידוהי הלשממ לע ,תוחרופ תועומש בורלו ןיעטוקמל ,ועיגהש תועידיהמ

 ינוניג לע ללכבו ,הסידוא תא "ןלסור,ב ובזעש םיגיהנמה לע .לארשי ץראב

 תובכשה לכב הלותב עקרק ואצמ ולא תועידי ."ךרדב תוכלמ, אלו שממ תוכלמ

 םוחלל םג םינכומ ויה לבא ומלח קר אלש ,םיריעצה ןיב לכמ רתויו תוידוהיה

 .תידוהיה הנידמה תא תונבלו

 םלועל ,עודי יתלבו שדח ,רחא םלועל תאצל רעונה לש תיעבטה הפיאשה
 םהיתבל ,םהיקסעל םירושק םהש יפל ,וילא ועיגי אל ריעצה לש וירוהש

 הדובעל וכנוח אלש ,תוריעצו םיריעצש ,ךכ ידיל האיבה ,םיימוי"םויה םהילגרהלו

 לכב ,ץולחה לש תיסיפ הרשכה יאתל ופרטצה ,םייפכ תדובע תריואב ויח אלו

 אוהה ןמזב חוורש גשומה יפל ,םידימא םיתבמ הלא ויה .היברסיב תוניפ

 םג אלא ,םהידלי לש הז השעמ לע םיללמוא קר אל ויה םהירוהו היברסיבב

 טעמ אל .ץולחה יפינסל םהידלי תלבק עונמ ןעמל לכה תושעל םינכומ ויה

 -- םירקמ םג ויה .וז העונת לש הכרדב ודמע הז םוקממ םילושכמו תוידגרט

 לש התכמנה וא התמילב םשל ברעתהל וארקנ תונוטלשהש -- םידדוב םנמא

 ןכ לעש ,הרטשמה תא םג םימעפל וקיסעה הלא תולועפ .םיריעצה תובהלתה

 .ילילפ ןווג ץולחה תולועפ לע חתמנ

 הניארקואמ הריגהה הרבג הב ,1921דמ רקיעבו הרצק הפוקתב לבא
 .הלודגה התעש תא ץולחה תעונת העדי ,שיא תובברל העיגהו ,היברסיבל

 הילעל ךרד וא ,הילעל ךרד ושקיבש ,הניארקואמ םיטילפ קר אל הילא ופרטצה

 ,בוקרח ,הסידוא ,הניארקוא ירוזאמ םיצולח יפלאו תואמ םג אלא ,הדירי םשל

 םיאתה תא שבגמהו דחאמה רמוחה וויה הלא םיצולח .'וכו ןמוא ,בלסונירטקיי

 ףאו םד יבוקע תודשמ םמע ואיבהש םנויסנו םלבס םתא ואשנ הלא .םינושה

 לש הת"וכי-יאל םידע ויהו הכפהמה לש הבזכאה ייח תויחל רבכ וקיפסה

 ילג תא רוצעל הלכי אלש דוע המ ,תידוהיה היעבה תא רותפל הכפהמה

 םיצולחה .היסור ינומה לש "שפוחהו ןויווש,ה תמחלמ םע ואגש .םימורגופה
 תונמדזהה םהל ןתניתש ופיצו ,הילעל םינכומו םיקזח ,םינוסח ויה היסורמ ואבש

 ירחאו תונטקו תולודג תוצובקב ויה םינגרואמ אלא ,םידדובכ ואב אל םה .תאזל

 םגרתל וסינ -- "וכו יאבצ טפשמ לש ,הנחמב הבישי לש הרודצורפה תא ורבעש
 תקספה ,איהה הפוקתה .לארשי ץראל תולעל ,םהלש הפיאשה תא השעמה תפשל

 תמשגהל תודורו תווקת הקינעה אל ,םילשוריו ופי תוערואמ רחאל הילעה
 רבעמ תוצראל רבעו םיצולחהמ קלח רשנ ,עבטה ךרדכ .וללה תופיאשה

 הירדנסכלא וא אטשוק ,ץלג ילמנב םיכרד שפיח .רתוי ןתיא ,רחא קלח .סוניקואל
 הזו ולע םיבוטה לבא .קמטצה םרפסמש ,רורב .הצרא םיכרד ינימ לכב ועיגהו

 .הינמורב ץולחה תעונתל םגו ץראל םג הכרבל היה
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 -יבורפה עבראמ םיריעצה ודמל ,ךרד לכבו ריחמ לכב הילעל הז קבאממ
 העונת העיפוה ךכו .הילעה תארקל םמצע תא רישכהלו ןיכהל הינמור לש תויצנ

 ,ינציפירב ,יסאיב ,ץלגב :התוחתפתהל הריבס הביס זא התיה אלש ,םירוזאב וז

 דימתש ,ליעל רכזנ רבכ -- היברסיבל רשא .הינבליסנרטבו הניבוקובב ,טשרקובב
 תוצובקב וא תויאלקח תווחב םיצולחכ טלקיהל וצרש םידמעומה רפסמ הלע

 םג תאטבתמ התיה ץולחכ תואריהל הפיאשה .תולודגה םירעב םיצעייבטוה

 .תואירב לש תויעב זא ררועש רבד ,ץחל םימו רצ םחלב תויחל הפיאשב

 השק היעב דימת וויה תויאלקחה תווחה וא םיאתה תקזחהל םיביצקתה

 הכרעמב חוטב יתלבה קלחה ןמזה לכ ויה םיטנצממ וא תויבגממ םיפסכ .רתויב

 םתס וא םיטסיזנמיג ,ישמ"יריעצ היצזיביטקודורפל איבהל העונתה לש תאו

 ומכ ,םירדהנ םייוליג ןאכ ולגתנ .תידוהיח הרבחה לש תילכלכ הניחבמ םירוקע

 יד התיה אל תינויצה העונתה .תוינרשפ יתלב תונבהייא אסיג ךדיאמ ויהש

 םרוגב בשחתהל םיכירצ ויה .הז חטשב ועבנש תוצרפה תא םותסל ידכ הקזח

 -ילורפה תא הפי ןיעב ואר אלש ,הינמורב םיללובתמה םידוהיה לש עירפמה

 .םמצע םהלש םימעפל וא םהידידי ינב לש היצזירט

 תוערואמ י"ע ץולחה לש תיביטקורטסנוקה תיזחה הצרפנ ,ןמזל ןמזמ

 ,היסורמ אבש ידוהיל דוחיבו ידוהיל הזעה האנשהו הינמור לש םינפה"תוינידמב
 -יטנדירוא את ,ץולחה לש ןקב שפחל ואב תחא אל .היבוסיבב דלונש וא

 םיריעצה תא רזפלו הדוקנה תא שוטנל הלא םירקמב םיכירצ ויה .יטסינומוק

 וקיפסה אלש םיטקיפיטרסב םא הרושקו הקוחר דימת התיה הילעהו .םתילעל דע

 תאצל הלא םיריעצ לע הנידמה רוסיאב וא ,הילעה ןומימל םיפסכ רסוחב םאו
 ,םינש יתשל ,תאזכ היחד .אבצב תורישה תא ומייסי אלש דע הינמור תולובג תא

 תונכסל .הלא םישדח םיצולחמ תיצולחהו תינויצה הבשחמה לוסיחל בלש התיה

 אל םינוכרד וא ןוישרב םינוכרד :תומיאתמ תופורת אוצמל םיכירצ ויה ולאכ

 לש ןהיניפיס לע העיסנל םיפסכה תגשה ,תונווכמ וא תונוכנ תודועת ,םיימשר

 ישנא לש םקלח היה הז לכ -- "וכו תונוש םירעב תוהשו העיסנ ,תועורג תוינא
 .םהירוחאמש ."ץולחה ידידי, לשו ץולחה

 קנבה יפטכמ ,םנוד 1,200 לש חטש םע ,ץלב י'"ע ינציליב תווח ושכר םא

 ,תאזה הליהקה יפסכמ ,יסאי י"ע לודג תוחפ המדא חטש וא ,ןודנולמ ילאינולוקה
 ,טשרקוב י"ע ,הקסאירולפב הווחה תמקה רשפיא ,ןאילימא סדנהמה ,ןבדנהש וא

 ."םיקשמ,ה תקזחה םשל םיכרצה ובר ירה ,םינבלל ולש תשורחה תיב תמדא לע
 היעבה ךכ בקעו ,ץולחהל תופרטצהה לודיג םע רתוי דוע היעבה וז הרימחהו
 .לארשי ץראל הילעה -- תדמתמהו הדירטמה

 יתש ןיבש ,הנשה םירשע ךשמב טעמכ ואב ,תאז תיארחאו הבר הדובעל

 םיברו ינועבג ,ןיטשדלוג אביקע ,ישמ באז :ץראהמ םיניוצמ םיחילש ,תומחלמה
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 דימת ויה םיחילשה .תפומל ויה םתכרדהו ןוגריאל םתוריסמ ,םתובהלתה .םירחא
 לש ךרדה ירומ ויה םה .תואיל אלל םתדובעבו ץוחבו תיבב םתוגהנתהב המגוד

 .םיינויצה םיגיהנמה לע םג הנירקה םתעפשהו הלוכ תינויצה העונתה

 וחלשנש םיצולחה רפסמ לע יטסיטטס רמוח הלאה םירוטה בתוכ ידיב ןיא

 שיש הרפיס -- םיבר םיפלאל עיגה םרפסמ לבא .הינמורב ץולחה י"ע הצרא
 טלק אוהש תא ,טולקל לגוסמ היה אל בושיחשכ ,הפוקתה התוא רואב התוארל

 קרפ הז היה .1948 דע תינויצה העונתה לש םיאישה לכ תא הרבש הנידמהשכ

 ואבש םימיל ץראה תא ןיכהו בושיב תובר תודוקנ לש ןתמקהל םרגש ,ראופמ

 .תידוהיה הנידמה ימי -- ןכמ רחאל



 ןהכ ןורהא

 היברסיבב "ריעצה רמושה.

 םיטּואקס .היברסיבב "ריעצה רמושה, תעונת המק םינוש םינוויכ ינשמ

 תמחלמ רחאל םיטילפה םרז םע היברסיבל ועיגהש ,הסידואמ םידוהי (םיפוצ)

 -- בונישיקב) תיזכרמה היברסיבב םינושארה םיניקל דוסי וחינה ,הנושארה םלועה
 םיארקנ ויה הלא םיניק .(1921 ביבאב -- הניגיטבו יצלבב ,1920 ויתסב

 ללוכה םנוגריא ."ריעצה רמושה, -- "יבכמ, דידלע םידוהי םיטואקס תורדתסה,
 ."יבכמ, ידיב התיה תיללכה תוספורטופאה ."יבכמ י"ע םיטואקסה ןויגל,, : ארקנ

 ןופצב וליאו .תיסורב הלהנתה הז ןוגריא לש תיכוניחהו תינוגריאה ותדובע

 העונתה הרדח ,רתוי זכורמו ףופצ היה ידוהיה בושיה םש םוקמ ,היברסיב

 תמחלמ םות םע הניוומ ורזחש םיריעצ י"ע הדסונ הבש ,הכומסה הניבוקובמ

 םע רשק ומייקו תינמרגה רעונה תעונתמ םיעפשומ ויה ,הנושארה םלועה

 ןקה דסונ 1923 תנשב .ןילופבו היצילגב ודסונש "ריעצהדרמושה, תויורדתסה

 ראש "קבדיהל, ויה תודיתע םשמו (ץיבונר'צל הבורקה) הצילוסדובונב

 .ץנידי ,ינ'צירב ,יקאטא ,ינארוקס ,ינאקפיל ,ןיטוח :זוחמ ותואבש תורייעה

 ("בונישיק תדיעו,) היברסיבמו הניבוקובמ העונתה ישנא ושגפנ הנש התואב

 תרזעל תוחוכ וחלשנ הניבוקובמ .תולילגה ינשב העונתה דוחיאל דוסי וחינהו

 ירבחל תפתושמ ץיקד-תבשומ הנושארל הכרענ 1924 תנשבו היברסיבב העונתה

 ןוגריאה יסופד םישבגתמ ןלחה ףתושמב .היברסיבבו הניבוקובב העונתה

 דוחיא .וינכתו ויכרד ,ירמושה ךוניחה יעצמא ,תובכשל הקולחה :ךוניחהו

 .םהינשב "ירמ\שה סּופיטה, תוחתפתה לע הבוטל עיפשה תולילגה ינשב העונתה

 ,םיאברסיבה לש תידוהיה הייווההו תיממעה תוטשפה ,תישפנה תואירבה גוזימ
 "תויטאמילבורפל הייטנ,ה םע ,תויצולחה לש רתוי הקזח העפשהל םינותנ ויהש

 םהינשל וב התיה הכרב -- םיאניבוקובה לש רתוי הרישעה תיללכה תוברתהו

 הרשכהל ואצי העונתה ירגובמ םידחא .תויצולחה ךרד לע הילעל עויס ןכו
 .המצע הינמורב "ץולחה, תורושב הרשכהל ואצי תוצובקו דנלוהב תיאלקח

 ,הנושארה תיצראה התדיעווב הדסונ הינמורב "ץולחה, תורדתסה

 בונישיקב םיזכרמה ודחאתה הבו (1921) א"פרת ןוויסב בונישיקב המייקתנש

 לע הינמורב "ץולחה, ססבתה ותישארב .דרפנב ולעפ זא דעש ,ץיבונר'צבו
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 הדימה-לעדרתי ןותנ ותויה לשב .תיראצה היסור לש םינושה הילבחמ םיטילפ

 תיתרבסה הלועפ החתופ אל ,תידיימ תימצע המשגה לש תינוציק השיפתל
 םשכ ,"ץולחה, לש םיינוריע םיפינס) רתוי ךורא חווטל רעונה ברקב תיכוניחו

 .(הז ללכב היברסיבבו ,הינמורב םג -- םישולשה"תונשבו ןילופב ומיוקש

 םינשב אצמ אל ,ויה םיטילפה ברקמ םרקיעב םינושארה ויאשונש ,"ץולחה,

 ואצמש היברסיב יריעצ .ימוקמה ידוהיה רעונה םע קיפסמ עגמ תונושארה

 תובכשמ רעונ הז היה בורל ךא ,ויה "םיבוטרינב,מ םתצק "ץולחה,ל ךרד

 תיב יללושמ םיתעל ויה היתואצותו המחלמה תובקעבש ,תוחפוקמ תוילאיצוס

 םרז קספשמ ,םרב ."ץולחה,ב םמוקמ תא ואצמ הריגהל םיכרד שופיח ךותו

 תרבגומה הילעה תלחתה םעו המחלמה תונש רחאל אבש בוצייה םע ,םיטילפה

 ב"כ תוצובקה הצרא ולעשמ .םיצולחה תורוש ולדלדתנ ("תיעיברה הילעה,)

 תיארנה השרפ הרוכז םירכוזל .רומח רבשמ דע 1924 ץיקב "ץולחה,, עיגה ג"כו

 דימ תולעהל י"אב תורדתסהה לש פ"העווה קרבימל הבושתב :זוירּוקכ םויכ
 זכרמ בישה -- ץראב הדובעה תויורשפאב בשחתהב ,הילעל םירשכומה לכ תא

 -ארוטקנוינוקה תועיבתה יפל לעופ וניא הינמורב "ץולחה.  יכ ,הינמורב "ץולחה,,

 ...ץולחה תעונת לש תירוטסיהה הביטקפסרפה רואל םא יכ ,ץראה קשמ לש תויל

 ונקורתי ןפ ששח ךותמ ,הרשכהה יצוביקמ םיצולח תולעהל בריס זכרמה

 רמושה, ירבח לש תונושארה תוצובקה תסינכ .ךשמהל ךרדה קתניתו וללה
 לש ותלועפ תופיצר תא הליצה (1924) ץיק ותואב הרשכהל "ריעצה

 תויצולחה ךרד לע צ"הושה לש ותיילע תא הריבגה תאז םעו הנידמב "ץולחה,

 ךוניחה צ"הושהב ספתו ךלה "ישפוחה ךוניחה, םוקמ תא .תימצעה המשגההו

 הטלחה ירפ ןכל"םדוק התיחש ,הצרא הילעה .הרורב ותרטמש | ,יתמגמה

 "תיכיטס, הילע םוקמבו העונתה רגובל תירסומ הבוח תישענ ,"תיראטנּלוו,

 דוסיה יחינמ ,1925 -- הנושארה תנגרואמה הילעה) תנגרואמה הילעה האב
 .(תורבעמ ץוביק התע ,'ג ץוביק לש

 ירעבש תובושחב םימייק צ"הושה יניק ויה רבכ ןכמ רחאל תודחא םינש

 תורייעו םירע 23-ב צ"הושה יניק ומייקתה םינשה תצורמב) היתורייעו היברסיב
 הנתנ ,הלוכ הינמורב תירמושה העונתה סיסבל התשענ היברסיב .(הז לילגבש

 רשא תא התויהל תערכמ המורת המרתו הגהנההו הכרדהה תוחוכ רקיע תא הל
 וכרד לע קבאמבו תינויצה העונתה תלועפב ,ל"קקה תדובעב ,"ץולחה,ב התיה

 .הלוכ הנידמ התואב ידוהיה רעונה לש

 ילכלכה עקרה

 (1919) הנושארה םלועה תמחלמ רמגב הינמורל היברסיב החפוס רשאכ

 תיללכה ותייסולכואמ 10%-כ -- שפנ ןוילימ עברמ הלעמל הב םידוהיה רפסמ היה
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 חפוס זאמ : הפונתידתבר תוחתפתהו לודיג תפוקת המייתסנ ךכב .ולוכ לילגה לש

 483.000"מ) בוריקב 5 יפ הלוכ ותייסולכוא הלדג ,1812 תנשב היסורל לילג ותוא
 הינמור תלשממ ?ש הקיטסיטאטסה יפל שפנ 2.650.000"ל ,1817 דקפימ יפל שפנ

 יפמ רתוי המצע הפוקת התואב לדג היברסיבב םידוהיה רפסמ וליאו (1919זב

 -- שפנ 266.0007ל ,18177ב ןיסולכואה ללכמ 4%-כ ,בוריקב שפג 20.0007מ) 3

 תובושחב) םירעב ובשי םידוהי 129.000 .(1919-ב ןיסולכואה ללכמ 10%זכ

 40--35% םה וויח ,ןיטוח ,ייהרוא ,יקורוס ,הניגיט ,יצלב ,בונישיק ןוגכ ,ןהבש

 ללכמ -- 1930 דקפימ יפל :םירפכבו תורייעב ובשי 137.000 ,(ןיסולכואה ללכמ

 ,ןהמ תודחאב) הלעמו שפנ 10007מ היה ןהב םידוהיה רפסמש תורייע 0

 םידוהיה וויה ,(שפנ 5000 לע םידוהיה רפסמ הלע ,ינאקפיל ,ץנידי ,ינ'צירבכ

 .70% -- 40% -- תורחאב ,ןיסולכואה ללכמ 90% -- 70% ןהמ 15-ב

 םיסנרפתמ לילגה ידוהימ םיזוחא 15-כ ויה הינמורל היברסיב החפוסש העש

 25%7כ ,(הריכש הדובעב תועייתסהו תימצע הדובע) ןירשימב תואלקחה לע
 ,יאלקח םלג לש ינושאר דוביע) תשורחו הינימל תיבדתכאלמ לע התיה םתסנרפ

 םיכרצימ תקפסהו תיאלקחה תרצותה קוויש :רחסמב קסע םרתי ,(הלק היישעת

 םידוהיה ויה 1897 דקפימ יפל .היסולכואה תובכש ראשלו המדאה-ידבועל

 -- רקבה-ירחוס ןיב) היברסיבב תיאלקח תרצות רחסב םיקוסעה ללכמ %

 הקותינ .לודגל הז רחסמב םקלח ףיסוה הנושארה םלועה תמחלמ דע .(%

 פדוהיל דואמ קזח עוזעז ומרג הינמורל חחופיסו יתבר היסורמ היברסיב לש
 תרצותה רחס .דחי םג תיתוברת-תיתרבח הניחבמו תילכלכ הניחבמ ,הז לילג

 ,שבד ,םיזוגא ,קבט ,ןייו םיבנע ,םישבוימו םיירט תוריפ ,תואובת) תיאלקחה
 ,הינמור .רערעתנ -- (דועו התשפ ,רמצ ,הצחמל"םידבועמו םיימלג תורוע ,ןאצ

 התרצותל קוש התיה אל ,המוד תיאלקח תרצות המצעב תאציימ התיהש

 םיאלקחה םע דחיו םיאלפ ודרי וז לש היתוסנכה .היברסיב לש תיאלקחה

 היברסיב לש יארשאה תורוקמ ."תואלקחה ביבס, םימייקתמה םג ןבומכ ועגפנ

 םנוטלש תדמתהב רתויב םיחוטב ויה אלש ,םיינמורה תונוטלשה .ומתתסנ

 יפנע לכמ .רשפאה לככ ולצנל שיש ,שּּביּכירוזאבכ וב וגהנ ,הז ץרא לבחב

 םיעורג ויה הרובחתה יכרד .םיסימה-ןונגנמ :דחא קר הכלהכ לעפוה להנימה

 ידימ הריבעהש ,תירארגאה המרופרה .תשבושמ -- תיאלקחה תרצותה תלבוהו

 הכורא התלעה אל ,עקרק םנוד ןוילימ 20--15 היברסיבב םירכיאל הזוחא"ילעב

 ןתינש יארשאה טעמ תא םירכיאה וזבזיב הכרדהו חוקיפ ןיאב ;יאלקחה קשמל

 וראשנ הקפסאהו קּווישה יכרד ,ונתשנ אלו טעמכ דוביעה-תוטישו דּויצה .םהל

 העקש תעפושהו תחרופה היברסיב .םחר-אלל הטחס םיסימה"תנוכמ .וןיהשכ

 לע ורקיעב סמעיהל ילכלכה רבשמה לטנ היה דיתע 1930-ב .ילכלכ ןואפיקב

 -ילעבל .םירחוסל םירכיא ובחש תובוחה לכו היסרבנוק הזרכוה :םידוהיה םכש
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 םיילכלכה םיסחיה סיסב -- יטרפה יארשאה תכרעמ .השעמל ולטב -- 'וכו הכאלמ
 .לילכ הטטומתנ -- לילגב

 הינמור תלשממ לש ןושארה ימשרה דקפימה ךרענש העשב רבכ ,ןכא
 1919 זאמ וברתנ םללכב לילגה יסולכואש דועב יכ ,ררבתנ (1930 תנשב)
 תידוהיה היסולכואה התחפ -- (שפנ 215.0007ב לודיג) 2.865.000-ל 7"2.650.000מ

 207.000-ל (היסולכואה ללכמ 10%) שפנ 2660007"מ המצע הפוקת התואב
 תולילגל ורבע םתצק ;הובזע היברסיב ידוהימ תובבר .(היסולכואה ןמ 7/2%)
 היברסיב ידוהי רבשמ .תורחא תוצראל דדנ בורה וליאו ,המצע הינמור לש םירחא

 התומתה לע הדוליה ףדוע היה 1931 תנשב :יעבטה יובירה םוצמיצב םג ףקתשה
 ידוהי לצא ,77% -- שרּומאראמו הינאבליסנארט ידוהי לצא שפנ ףלא לכל

 .דבלב 28% -- היברסיב ידוהי לצא ,55% -- הבודלומ

 אל :םישולשה-תונש ףוסב היברסיב ידוהי ףלא האממ תוחרזאה תלילש
 הינמור ןוטלש ימיב םהילע הדריש הנורחא המּולהמ תניחבב אלא דוע התיה

 ןמ טלמיהל םדיב הלע היברסיב ידוהימ םיטעומ קר .תינשוכרה"תיראיובה
 .לילג ותואב ידוהיה ץוביקה לש וקלח-תנמ התיהש ,תוטטומתהה

 ירוביצהו יתוברתה עקרה

 םייתוברתה וייהמו תיראצה היסורבש םינוילימה-ןב ידוהיה ץוביקהמ קתונמ

 1919-ב היברסיבב ידוהיה רוביצה ומצע תא אצמ ,םיססותהו םירעה םיירוביצהו
 -תמחלמ רחאלש הלודגה הינמור תולובגב .ןיטולחל הנושו השדח תרגסימב

 תימואל הביטחל םגוזימ ךא ,םידוהי ףלא 900--800 םנמא ויח הנושארה םלועה

 היברסיב ידוהי ןיב ויה םירכינ םילדבה .ןמז שרדש ,השק ךילהת היה תדכולמ
 םילבחה ידוהי ,(רבעשל הירטסוא) הניבוקּוב ידוהי ןיבל (רבעשל היסור)

 הינמור) טאגירה ידוהיו (טאנאבו שרּומאראמ ,הינאבליסנארט) תיראגנּוהיירבוד

 הרכהה לש תרבגומ תוררועתה תונש רשע רחאל ,1930 דקפימב .(הנשיה

 91.8% ,היברסיב ידוהימ 989% ידוהיה םואלל םתוכייתשה תא ונייצ ,תימואלה

 הלאשל הבושתב וליאו .הרושימיטו טאנאב ידוהימ 80%7ו הינטנּומ ידוהימ
 ,היברסיב ידוהימ 992% תירבעו שידיא םמא"תפשכ ונייצ םאה"תפש רבדב

 .םידוהיה לש םתיחרזא ןויעיךירצב הדמעוה 1938 ראונאימ קוחדתדוקפ יפל 1

 הרודצורפו תויודעו םיכמסימ י"ע החכוהל התיה הכירצ רבד לכל םיחרזא בשחיהל םתוכז

 םתוחרזא הינמור ידוהי %דמ הלעמל ,תובורמ תודרטו תואצוהב תוכורכ ויהש ,תיטפשמ

 .וללשנ םמויקדתורשפאו םתדובע-תוכזו הלספנ
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 הינטנומ ידוהימ 229% ,הינאבליסנארט ידוהימ 66.1%  ,הניבוקוב ידוהימ %

 .טאנאב ידוהימ 6.7% קרו
 םינושארה וימיב וחרפש ,םיימואלה םיטועימה תויוכז רבדב תוחטבהה

 םא .הרהמ דע וביזכה ,(הינמורל היברסיב החפוס תע) םימואלה"רבח לש
 היברסיב ידוהי לש םהיצמאמ לע הפי ןיעב םיינמורה תונוטלשה הליחת וטיבה

 ךכב ואר םינמורה) תירבעבו שידיאב םיימצעה םייתוברתה םהייח תא חתפל

 היברסיב ירעב רקיעב הקזח התיהש ,תיסורה תוברתה תעפשה דגנ סירת

 התנתשנ הרהמ דע ירה -- (בר לקשמ םידוהיה וויה םש םוקמ ,היתורייעבו

 םיירוביצה םייחהו תוברתה ימוחתמ םידוהיה ילגר תקיחד הלחהו וז תוינידמ

 םירשעה"תונשב רבכ םיאוג ולחה תיגולואוז תוימשיטנא ילג .הלכלכה "מוחתמו

 לע םיכומס םה ןיא בושש דבלב וז אל יכ ושיגרה היברסיב ידוהי .תונושארה

 -תינחור הניחבמ םמצעל גואדל םהילעו הלודגה היסור תודהי לש הנחלוש

 הינמורבש ידוהיה ץוביקח לכל הרדשהדזול שמשל םג םהילעש אלא ,תיתוברת

 ויה הנידמה לש םירחאה היתולילגב תימואלה ותוליעפו ותרכהש ,הלודגה

 ברקב םרבד ישוע ואצמנו) םיינמורה םיטילשה ץחל תורמל .רתוי תושלח

 -תומישר דעב עירכמה םבורב םיעיבצמ היברסיב ידוהי ויה (םמצע םידוהיה

 טניאלראפב םידוהיה גוציי תא רקיעב וחיטבה םה םהיתולוקו תוידוהיה םידמעומה

 .רבדה היה ןתינש תמיא לכ -- ינמורה

 -תלועפו רוביציייח המצע תוחוכב חתפל הצלאנ היברסיב תודהי ,ןכא

 1919 זאמש ,םידוהיה םיטילפה םרז םג ךכב הל עייס ןושארה ןמזב .תוברת

 .'ןכו תורפס"ישנא ,םירומ ,רוביציינקסע םהיניבו ,רטסיינדל חרזממ אב היה

 תא דעומ דועב ןאכ לצנל וליכשה הינמור לש םירחאה תולילגב רשאמ רתוי

 תיתוברתה ןתעפשה חכונ רשאכ ,ינמורה ןוטלשה תישארב הנמדזנש ןוצרה"תעש

 ,הניבוקובב תינמרגכ הומכ) היברסיבב תיסורה תוברתחו ןושלה לש תיטילופהו
 לש תיתוברתה םתוליעפ תא תונוטלשה ופידעה (הינאבליסנארטב תיראגנוהכ

 היברסיב ירעב תונושארה םירשעה-תונשב המק ךכ .םה םנושלב םידוהיה

 ןושלש ,("תוברת, דוסימ) םיינרדומ םיירבע רפסייתב לש תשר היתורייעבו

 םירומ רוביצ .םיינוכית רפס יתב דעו םידלידינג ןמל -- תירבע םהב הארוהה

 ,הורבעש םיטילפה ברקמ הב וראשנש םתצקו םוקמה"ינב םתצקמ ,תוברת"ינקסעו

 תחיתפלו ריעצה רודה ברקב תירבעה ןושלה תשרשהב הבר תוריסמב ולעפ

 הלועפ החתיפ תינויצ-יטנאה "עגיל-רוטלּוק,ה .וינפל תירבעה תוברתה ירעש

 הרבעש האמב ודסונש ןהמ) םידוהיה יבושיב תויורפסה וחתפתהו ובר .שידייב

 םיגוח ומק .(תיסור ,תירבע ,שידייב םירפסה בטיממ םיכרכ תובבר ונמש ויהו

 םייתורפס"םיטפשמ  ,םינויזופמיס ,תואצרה) תוברת-תלועפל םיגוח ,םייטאמארד

 -תודסומ וחתפתה .(ולש רעונה-תויצקסו "יבכמ,) טרופסדינוגריא ,('וכו
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 היצאזיביטקודורפ ןעמל הלועפ החתיפ "טרוא, .(תינרצי ,תיארשא) היצארפואוק
 תונותע העיפומ הלחה .(םהינימל םייעוצקמ םיסרוקו רפס יתב) םידוהיה לש
 .תינויצה הלועפה הרבג .תימוקמ תידוהי

 הכרד ללוס .תיצולחה רעונה-תעונת התיה רתויב הקומע הסיסתל יוטיב
 ."ריעצה רמושה,, היה היברסיבב

 ! היברסיבב ידוהיה רעונל צ''הושה איבה המ

 .תימואל-תידוהי חור רסח היה אל ללכ ךרדב היברסיבב ידוהיה רעונה

 הקימעה ,רתוי תולודגה םירעבו רתוי תודימאב דוחיב ,תובר תוחפשמב ,םנמא

 ידוהי ברקב וליאו םש ףא הרז התיה אל שידיי תפש ךא ,תיסורה תוללובתהה
 תרדחה לע םחליהל ךרוצ היה אל היברסיבב .תטלשה הפשה וז התיה תורייעה

 ידוהיה יווהה לש ותּושי לכב ויה םיעובט הלא ירהש ,םייממע"םיידוהי םיכרע

 היה :םימיה רבכשמ םיקומע םישרש הז לילגב ול ויה ינויצה ןויערה .ימוקמה
 ףא היברסיבו ותישארמ ינויצה ןויערל קזח דחה היה םהבש תולילגה ןמ הז

 תינויצה העונתה תודוסי יחינמ ןיב ויהש םינקסע טעמ אל ,תיסחי ,הדימעה

 תדבועה י"או תויצולחה תונויער ףא .הימי תישארב תימלועה התורדתסהו

 זאמ תאש רתיבו הינשה הילעה ימימ דוע םש-יריעזו הפיריעז ויה םיעורז
 רחאלש ,תישילשה הילעה ישנא ,הניארקואמ םיצולחהו םיטילפה ילג ורבע-ופטש

 םרטב היברסיבל רומאכ אוה ףא אבוה תויפוצה ןויער .הנושארה םלועה תמחלמ

 ויה םישדח אל היצאזיביטקודורפהו תּונלמעה תונויער םג .צ"הושה הב היהי

 הצילמה ךרד לע אל םהמ ידמל םילודג םיקלחש ,הז ץראילבח ידוהי ברקב

 -תוברתו טרופסה תעונת .(םילמעה םינומהה) "ןסאמ ענשאפאראה,ל ויה םיכייש

 הדמל הניבלקוב :צ"הושה תא ןאכ המידקה איה ףא ידוהיה רעונה ברקב ףּוגה

 תודוגא תא ומיקהב היברסיב לש "דוהיה רעונה דמל הנממו הניוובש "חוכה,מ
 תודוסיה לכש אלא .ןהלש (רעונה תויצקס) םי-"טפאשנאמדגנוי,הו ?יבכמ,

 לע וליאו ףפוו םהיניב רשקהש ,ויה םידרפנ תודוסי תניחבב הזב ורכזנש

 הרכהל םיעיגמ ויהש םיטעמה .םיררוע ואצי אל ,םתוהמ םצעב ,םדוסיב םייחה
 םתוישיא תומד ובצוע רבכו תורגבל ועיגהש תוריעצו םיריעצ ויה תיצולח

 ,ותושבגתה ךות *ריעצה רמושה, ומע איבהש תינכפהמה הרומתה .םייפוא תודוסיו
 רעונה לש וכוניחל רישכמכ ,יכוניח ןזיערכ רעונה-תעונת תשיפתב (א :התיה

 רואל ,הדוסימ ותוישיא חופיטו ותומדו ויפוא בוציעל ,רתויב ריעצה ליגה ןמל
 ליעל ורכזנ רשא תודוסיה לכ לש םגוזימב (ב :תיעמשמ"דחו הרורב תילכת

 ךות ,('וכו תּונלמע ,טרופס ,תויפוצ ,תויצולח ,תירבע תוברת ,תינויצ הפקשה)

 תחא הפקשהל ינאגרואה םכותיהו ,תיטסילאיצוס הפקשה לש תודוסי תפסוה

 טרפה תויעבלו הרבחה תויעבל הבושת הבש ,לכ-הפיקמ םלוע-תפקשה ,המלש
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 -ליג לש היגולוכיספה לע תתתשומ ,תיפיצפס םייח"תוברת חותיפב (ג ;דחי םג
 רעונה לש םיסומכה וייוואמל םלוה יוטיב הנתנ דחא דצמש תוברת ,םירוענה
 דצמו ,ןוילכל ויה םינודנש םייובח תוחוכ וב ררחשל הדמיל ,הלוגב ידוהיה

 הרטמה תארקל םחותיפו םחופיט ,םיררחתשמה תוחוכה ןוויכ לע הדקש ינש

 -- תלוכיו ןויסנ הרבצ ,הרגבש לככ ,העונתה השבגתהש לככו .הנעמלו הרורבה
 .רתוי ןוסחו בר םיירפו רתוי םייתילכת היצמאמ ושענ ןכ

 תויה םרטב דוע ידוהיה רעונב צ"הושה חתיפ התואש ,וז םייח-תובות

 תישונאה הרבחהו המואה תולאשב תשבוגמ תיגולואידיא םלוע-תפקשה ומע

 ,הלודגה המורתה התיהש איה -- (רתוי תורחואמ םינשב ושבגתנ הלא) התוללכב

 -תעונת ללכ לש הלעפו התבשחמדרצואל וז העונת המרתש ,הנימב-תדחוימה
 תא ףקשתש היה םירבדה עבטמ וז םייח-תוברת .תיצולהה תידוהיה רעונה

 ידוהיה ץוביקה לש יתוברתהו יתרבחה ,ילכלכה הנבימה לש םייפיצפסה םינווגה
 .היברסיבב ידוהיה ץוביקה :הז הרקמב -- החמצ וכותבש

 םישדח םינכתו םירוענ-תוברת

 ותיצמת ,ריעצה רודה תא םימלוהה םירוענ"ייח רבדב שדהה ןויערה

 ; םירגובמל תומדיהלו לודגל דיתעה ,אדירג ןטק םדא וניא ריעצה םדאה :התיה
 םייח-חרואל ול תוכז ,ולשמ ול תויעבו םייוואמ ,רגובמה ןמ אוה הנוש ריעצה

 תרגובמה הרבחה ינבל תומדיהל ףואשל ללכ בייח אוה ןיא ;ותוא םלוה היהיש
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 תושונאה, .רתוי םילענו םימלש ,רתוי םיפיו םיקדוצ הרבח"ירדסלו םדא-יסחיל

 ."המידק הדיעצהל ותבוחמו וחוכבש אוה אוה רעונהו רודל רודמ תמדקתמ

 -נאוו,ה דוסימ) תינמרגה רעונה-תעונת יכרעו "םירוענה דרמ, תונויער

 צ"הושה תעונת הכרד תישארב סנ לע המירהו הגפס םתואש ,("לגאפרעד

 הרייעה לאנתב םתטילק התיה הלק אל -- הניבוקובב ,ןילופב ,היצילגב ,הניווב

 תודוסי םע וגזמתנ ,םיימוקמה םיאנתה לש ףרצמהירוכב ורבע םה .תיברסיבה

 ,תישעמ תויפוצ לש ,תירבע תוברתו ןושל לש םינווג םכותל וגפס ,ינויצה ןויערה

 ףותישו רפכ ייח ,הדובע ייח תארקל תימצע הרשכהו תונלמעו ףוגה"תוברת

 םידגונמ םהשכ ,ירמושה-ןקהו "ירמושה סופיטה,, ועיפוה הרהמ דע .לארשידץראב

 תינחורה תונקירל ,תכדכודמהו תינרודקה ,הרופאה תואיצמה עקרל ןיטולחל

 םייסנכמהו החותפה הצלוחה ,טושפה ירמושה שובלה .ביבסמ רשא הווקתה-רסוחו

 יתרגישהו לבוקמה ןמ תוטסל הזעהה תא ואטיב תירמושה הלמשה וא םירצקה
 הקיטתסא לש םישדח םיגשומ חופיט .רעונה לש םיימצעה םייוואמל יוטיב תתלו
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 רהוט לע ,תמאה לע הדפקה ,תלוזל הרזעה תבוח ,הווחא לש ,(תוטשפבש יפויה)
 ףוגה-תוברת חותיפ ,'וכו להוכ-תואקשממ ,ןושיעמ תורזניהה ,הבשחמהו השעמה
 תודובעל האיצי ףאו ןקב וחתופש די-תכאלמו תונלמעה ,טרופסו תולמעתה י"ע

 תואצוה יוסיכל (ב"ויכו יוקינ-תודובע ,םיצעדתביטח ,הדש"תודובע) תוטושפ

 ,תישיא תוליעפל ךוניחה ,רדסו תעמשמ ,קוידדילגרה ,"הבשומה ןרק,ל וא ןקה
 -תקיחרמ הכפהמ תניחבב ויה הלא לכ -- תידדה הרזעלו תיביטקלוק תוירחאל

 .ויחל שדח םעט ינתונבו תיברסיבה ריעבו הרייעב ידוהיה רעונה ייחב תכל
 הרוחבהו רוחבה ןיבש ,םינדועמהו םירוהטה ,םישדחה םיסחיה וכסנ בר םסק

 ןידה אוה .העונתבו ןקב תובוחו-תויוכזז"הוש ףתושכ הרוחבה לש התלעפהו
 הכונ .ןקה לא ואבש םינוש "סּוחי תוגרד,ו "תודמעמ, ינב ןיב ןגפומה ןויוושב
 תומד לע םג המתוח העיבטהו ביבסמ הטלש רשא תוירורפאהו ןואפיקה תריווא

 טושפה ושובל ,םיחתופמה וירירש לע ירמושה רעונה תעפוהב חיה ,ריעצה רודה
 סומינההינוניגו רסומה יללכ ,וידוקירו ותריש ,ויפבש תירבעה ןושלה ,דיחאהו

 .הנינרמ תוזילעו םייח"תוודחל ,םירוענ-חוכל יוטיב םושמ ,ותא רשא םישדחה

 הניבוקוב ירחב ץיקה-תובשומ לא תוינוג-דחה היברסיב תוברעמ האיציה

 לע ,דוההריאלמ םיטאפראקהיירהב םייתעונתה םילויטה ,םימושבה היתורעיבו

 'וכו רעיב תורודמל ביבסמ תולילה ,טּורפהו הצירטסירה דרומב תורבודה יבג

 רחאל .הווחאלו תוריחל ,יפויל םיפּוסיכ וררועו תוחכשנייתלב תויווח וריאשה

 וליאכ ריעהו הרייעה תובוחר וארנ םיביהרמ,ו עבטה יבחרמ םע הלא תושיגפ
 השענ ירמושה ןקה .רתוי םידיבכמו םיחּוחשו םיפופצ וליאכ םהיתבו רתוי םירצ

 דמע וליאכ ןאכ .ידוהיה רעונה הנושארל םעט םמעט תאש ,םישדח םייח זכרמ

 ; תוזעה היתויווח לע ,תירמושה הבשומב תוריחה ייח לש םמעט הנשה תומי לכ

 םירוהה"תיבב יוכידל ויה םינודנש ,וייוואמל ןקרופ ידוהיה ריעצה אצמ ןאכ

 לש םיימיטניאה אתווצה"ייחב ויטבלל יוטיב אצמ ןאכ :הללכב הביבסבו

 םינוגינש ,תינומראהה הרישהו ןקה"ידוקיו ,רדחהו הדשה יקחשמ .הצובקה
 םייניארקוא ,םיידוהי םעדירישו תוברעה הניארקוא תוניגנמו תוקבד-יאלמ םיידיסח

 ודכילו ובריק ,הב ורזתשהו ובלתשה ,תיצולחה ,השדחה י"א ירישו םיינמורו

 היפוסיכל ,הריעצה שפנל הרפמ ןוזמ ושמיש הלא לכ -- םינוש םיליגו תובכש ינב
 .היתונוגרעו

 הלכשהה תלועפ םג הלביק ,זועב םיכפמהו םיססותה םירוענה-ייח עקר לע

 לּואפ ןדאב לש ורפסמ תוארקהב וקפתסה דוע אל .ןיטולחל שדחו רחא ןויבצ

 ובחרש םימוחתמ תקנוי הלחה תּוברתה-תלועפ ."תורבידה תרבסה,.בו תויפוצה לע

 הניבוקובמ םירמושה םע השיגפה .זא דע ועדונ אלש םיהבגל הליפעמו דואמ

 המק םהב ףאש ,(1929) הינאבליסנארטמו טאגירמ הלא םע םג (1927) כ"חאו

 הררוע ,היארה-יימוחת תא הביחרה ,תירמושה העונתה םייתניב החתפתהו
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 ,"הילוו היאנדזראנ,ה לש הקיטנאמורה .םישדח םיקפא הערקו השדח הקיטאמית

 ישחר םע וגזמתנ ,ינמרגה "לגאפרעדנאוו,ה לשו תיסורה "םעל הכילה,ה לש

 "ץראב וירבחו רודלפמורט ףסוי לש תויומדלו "רמושה, ישנא תרובגל הצרעהה

 ,ץרפ ירופיס ,בוכורוב ,םעה-דחא ,לצרה ,רקסניפו סה השמ לש םתנשימ .לארשי

 ,"ןכו יקסבייוטסודו יוטסלוט תוריצי ,דלפנזור םסירומ יריש ,םכילע-םטולשו ילדנמ

 תנשמ ימוחתב ."ברעמה ןמ, םישדח תומשו םיאשונ םהב םיבלתשמ ולחה

 .('וכו "תודהיה לע םימואנ השולש,) רבּוב ןיטראמ עיפוה תימואלה היגולואידיאה

 תרות,ב ,רּואדנא? באטסּוגו ןיקטּופורק ועיפוה תיטסילאיצוסה הבשחמה םלועב

 ;טנאקו השטינ ושמיש "תויחצנהו תוינחורה, לא ךרד ירומכו "ןוילעה רסומה

 הייוולדןב .ןאמרסאוו הלגתנ יקסבייוטסוד יגולוכיספה ןאמורה רבחמל הייוולדןבכ

 ךירדמ ןיעכ השענ "ארטסותאראז רמא הכ, ורפסו השטינ השענ "וטסלוטל

 ייק ןלא לש הרפס ,לרופל "תינימה הלאשה, .ריעצה לש תירסומה ותוחתפתהל
 זא דעש ,תויעבב םישדח םיקפא וחתפ "וכו דיורפ ירפס ,השאה יוכיד לע

 לעו רעונה-תעונת לע רהילב סנַאהו ןקיניו .ג תוריצי .םירתסמב ויה תויובח

 רעונה-תעונת לשמ "ןעשנעמ עגנּוי,ה תורבוח ןכו "תישפוחה, םירוענה-תרבח

 תודלות ,םידיסח-ירופיסו תודיסחה תודלות .ןמוקמ תא ןה ףא ושפת תינמרגה

 לש םהילותפנ-יאר ,"ונתייליהק, ץבוקה ךכ רחאו י"אב ויתולעפמו "רמושה,

 םיינחור םישופיח ,הקיטנאמור לש הריווא ורצי -- י"אב "ריעצה רמושה, ינושאר

 ,הפ לעב םירוריבבו תוחישב םייוטיב תא ואצמ הלא .הרע תינחור תוליעפו
 טושיקב ,(תוצובקו םידודג-יפשנ ,ןק-יפשנ) תיטאמארד הלועפב ,םינמויבו םינותעב

 רחואמ קר .הצרעהה םורמב ןיילילו סּודיפ ויה רויצה הדשב .תוכורעתבו ןודעומה

 םוחתבו ירוטסיהה-םזילאירטאמה דומיל בלתשה הלכשהה תלועפב רשאכ ,רתוי

 הריעסמה ,השדחה תיטייבוסה תורפסה המוקמ תא תשפות הלחה תורפסה

 .ץיבלוק הטק תוריצי תונמאה הדשב ןמוקמ תא ושפת ,תשבוכהו

 ןקה השענ ,ותוללכב רעונה תא ופפא רשא םעטה-רסוחו תויקירה חכונ
 .םייפנכ"-יחימצמ םיפוסיכו תויווח-יזע ,ןכות-ירישע רעונרייח לש רבצמל ירמושה

 לש ,ןוצרה"חוכ לושיח ,יפואה ךוניח ,דימתמ ימצע ךוניח לש םישדח םיגשומ
 .םיבגשנ תונויער ןעמל םחליהל תוננוכ לש ,קדצלו יפויל ,תומלשל תופיאש

 אלש רעונה ברקמ םיבר ףא .תּולעתה לש השגרה ורציו םייחב שדח ןכות וכסנ

 ןיפיקעבו ןירשימב ועפשוה ,היתועיבתב הרימחמה העונתל ףרטצהל םבל םאלמ
 רסוח וא תונוכנ רסוח ךותמ םא -- הובזע ךא העונתב ויהש םיבר .הינכתמ

 תבוחמ העיתר ךותמ םא ,םייתרבחהו םיירסומה הייוויצ לועב תאשל תלוכי

 ףא -- ?העונתב הריעצו ריעצ לכל רובעי-לב-קוח התשענש ,תימצעה המשגהה

 הרורב הרדגה הכרד תא העונתה הרידגה ,1926 ץיקב ,ישילשה "םילהנמה םוי,ב +?
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 תא (םהימי ףוס דע םבלב ואשי תחא אלו) תובר םינש דוע םתא ואשנ הלא
 .העונתב וטלקו וגפס רשא םיכרעה

 המקש תיצולח רעונ-תעונת לכל היתש"ינבא ושענ הלא םיכרע ,ןכא

 .תירוטסיהה ותדלומב םעה ייח שודיחל הינפו היברסיבב םימיל

 םלוביו םיקבאמ

 בטיממ -- הז רעונ .דמולדרעונ לע לכ םדוק צ"הושה ססבתה ותויה זאמ

 צ"הושה יניקב ירקיעה דוסיה תא תווהל ףיסוה -- היברסיבבש ידוהיה רעונה

 -תנמ תא דואמ םצמיצ ילכלכה לודלידה רשאכ ,רתוי תורחואמה םינשב ףא

 דמולה רעונה יוביר .לילג ותואב ידוהיה רעונה הב תוכזל היה לוכיש הלכשהה

 ,תיכוניחה התדובעב התואנ תיתוברת המר העונתל חיטבה צ"הושה תורושב
 המשגהל גייס אלל תונמאנ לע קבאמה היה השק הז רעונב אקווד ינש דצמ ךא

 תרקסנה הפוקתה תונש לכב טעמכ הצרא הילעה תויורשפא .תיצולחה תישיאה

 הלוכ הינמורב צ"הושה ירגוב וב וכזש "םיטאקיפיטרס,ה רפסמ .ויה תומצמוצמ
 דע העדונש רתויב הלודגה הילעה תונש יתשב .הנשל תורשע לע הלוע היה אל

 םיטאקיפיטרסח תסכימ יפ-לע הצרא תולעל וכז -- 1935/1934 םינשב -- זא

 םיטאקיפיטרס יפילע ולעש תורבחו '*"הדובעיינב, ןוגרא ללוכ) צ"הושה לש

 התוא .היברסיבמ 86 םהמ ,שיא 226 ה"סב (ץראב תולעופה"יקשמל םידחוימ

 -םישימחב רעונ 4500--4000 הלוכ הינמורב ריעצה-רמושה תורדתסה התנמ הפוקת
 םירגובה תבכש .(היברסיבב םיניק 17-ב 15007מ הלעמל םהמ) םיניק המכו

 םיפצמ וא הרשכהה-יצוביקב םהמ עברכ ,שיא ףלאל בורק התנמ וז תורדתסהב

 םיהובג ס"יתבב םידומילה תכשמהל םייותיפה +.תולעל ורשואש רחאל הילעל

 -תעונת -- םירוענה תפוקתב :"םלש םייחירוזחמ הפיקמ,כ רמושה ךרד תא הנייצב ,רתוי

 ירגוב לש םהידומיל תכשמהל עבקנש ילילשה סחיה .ץראב ץוביקה -- תורגב תעלו רעונ

 ךליאו זאמ ךא ,םייזכרמ םיליעפ לש םתביזעל םנמא םרג םיהובג ס"יתבב העונתה

 .ץוביקל ,הילעל ,הרשכהל : העונתה רגוב לש וכרד התיה הרורב

 ,צ"הושה םע התהדזה תינויער הניחבמש ,יצולח רעונ תורדתסה -- "הדובעדינב, 5

 תא ולביק ,ירמושח ןקב םמוקמ תא אוצמל ולכי אל ,הלעמו םינש 18 ינבמ ,הירבח ךא

 ,בונישיקב הנושארה תיצראה התדיעו ןמזב .התארקל וננוכתה וא "ץולחה,ב םתרשכה

 הלעמל העש התוא ונמ "הדובע-ינב, .היברסיבב 18 םהמ ,םיפינס 41 התנמ ,1935 חספב

 .הירחאל וא הרשכהב ,"ץולחה, תורושב 400-כ םהמ ,הרבחו רבח ףלאמ

 תורדתסה לש תירישעה הדיעווה תארקל ,1935--1934 םינשל ר"הנהה ח"וד +

 .ד"צרת רמועב ג"ל ,"לבויה דקפימ,, ; (2.1.36 -- 28.12.35 בונישיק) הינמורב ריעצה-רמושה
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 ,תינויצה העונתבו י"אב רבשמ תעש לכב דוחיב םירבוג ויה "הרייראק תיישע,לו
 ישוקב ךא רגבתמה רעונה לש וייח תוינכת רשאכ ,םירוגסה ץראה ירעש חכונ

 העונתה תונויער תמשגהו הצרא הילעה תויורשפא םע דחא הנקב תולוע ויה בר
 העונתה הצלאנ -- !תרקסנה הפוקתב תחא אל ונודקפ םהו -- הלאכ םיבצמב .הב

 -יתלב םירבשמ ינפב ץרפב דומעלו העונתב רגוב לכ לש ושפנ לע קבאיהל

 םלת לא הרזחו הווקת-ןדבא ,ירטסיליפ שואי תרוצ ושבל םא ןיב ,םיקסופ

 תומד ,"המּודא תּוללובתה, תומדב ועיפוה םא ןיבו ,"םייתיב-ילעב,ה םייחה

 הריבגמ התיה תונויצל רבשמ תותעבש ,תיטילופומסוקה תּורכנתההו תּושילתה

 .דמולה רעונה ברקב אקווד םיליח

 הריתי הנבהב לבקתנ אל ,םיריעצה ייחל שדח םעט ןתנש ,םירוענה"דרמ

 תוינכת בורל םהל ויה -- םתפקשה יפדלע םינויצ םג םהמ -- וללה .םהירוה דצמ

 .י"אב ץולח-ייח לש תוינכות אקווד ואלו ,םילדגה םהיתונבו םהינב יבגל םהלשמ

 טעמ אל האיבה ,הז עקר לע םעפ אל החקלתנש "םינבו תובא תמחלמ,

 התיה םהינב "תוחכפתה,ל םירוהה תווקת רשאכ דוחיב ,"תויתחפשמ תוידגארט,

 ערק ידיל תחא אל םיעיגמ םיסחיה ויה הז בלשב .הרשכהל םתאצ םע תבזכנ

 תונכו םינב תרזחהל הרטשמב םירוהה תועייתסה לש םירקמ םג ורסח אלו שממ

 .הרשכהה-יצוביקמ

 .העונתב םירגובה תבכש ייחב דחוימ דיקפת ואלימ הרשכהההיצוביק ,ןכא
 יסאיב "ץולחה,, תווח "אטוז-לארשי-ץרא,, לש םייא ןיעכו למס תניחבב ושענ דוחיב

 םינשה ךשמב תיאלקחה םתרשכה תא ולביק ןהבש ,יצלב י"עש "הדסמ, תווחו

 ןחבימ היה ,ידמל םישק םויק"יאנתב ,ןאכ .היברסיבבש העונתה ירגוב תואמ
 ןאכ .תירבע תוברתו תיפותיש הרבחב ,הדובעיייחב הדימעה תלוכיל ןושאר

 הדש תודובע) םינוש תומוקמב הריכש הדובעב וזכורש הרשכהייצוביקב ןכו

 תונבל ויה םידיתעש ,הילעה"יצוביקל םיניערגה ושבוג ,('ודכו תשורח-יתב ,םרכו

 םג םמצעל הזיחא םעפ אל ואצמ ןאכ .לארשי ץראב םייפותישה םהייח תא

 תביזע ,החפשמה םע םירשק קותינ) רשג לכ םהירוחאמ ופרשש תוריעצו םיריעצ

 ומייס יכ םא ,םהינפל החתפנ םרט י"א לא ךרדהו (הסנרפ תורוקמ ,םידומיל

 .םתרשכה"קוח תא

 תצורמב ונתשנ תונושה תוינויצה תוגלפמה ןיבל צ"הושה ןיב םיסחיה םג

 תיטילופ ךרדו םלוע"תפקשה תלעב העונתכ צ"הושה שבגתהש לככ .םימיה

 תא הניפו תונושארה ויתונשב הכז הל ,הדהאה סחי גגופתהל לחה ןכ ,תימצע

 סורפב דוחיב הפירחמ התיהש ,תיטילופ-תיגולואידיא תובירי יסחיל ומוקמ

 עובקל ויה תודיתעש ,תוימוקמ תוינויצ תודיעו וא םיינויצה םיסרגנוקה

 ...היתודסומבו תינויצה העונתב "ןוטלש,ו גּוציי לש תויצרופורפ
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 ולפנש תונברקה ףא לעו תוחוכה ולשהתנ הלא םיקבאמ ךות ,םרב

 ןהידיל ולטנ וז רחא וזב רשא ,השעמו-ןויערד-ישנא לש תורמשמ וחמצ ,הכרעמב

 ריעצה-רמושה לש יצראה-ץוביקה דוסיי זאמ .המדקל ופיסוהו העונתה הגה תא

 היה ,העונתה לש תינויערה הכרד הכלהו השבגתהש לככו (1927 לירפא) י"אב

 ,הנמאנ הדותע -- הלוכ הינמורב העוגתה לש קלחכ -- היברסיבב צ"הושה

 העונתה תוכרעמל םיטעמ אל םיינויח תוחוכ הקפיס ץראה ןמ םיחילשה תכרדהבש

 ,תורבעמ) יצראה"ץוביקה יצוביקב םיזכורמה ,היברסיבב צ"הושה יכינח תואמ .ץראב
 תונטק תוצובקו (ןגמ ,םיקיז ,םיפשר ,המחור ,רימש ,הילד ,דירש ,םיקמעהדרעש

 ךוניחה תונש ולישבהש ירפה תיצמת אלא םניא ,םירחא םיצוביקב םידדובו

 .לילג ותואב ידוסיה ירמושה

 תילגיל איה הלועפהשכ ,לפש ימיבו תואג ימיב ,תודיריו תוילע ךות

 ל"קקה ש"ע םינודעומ וא ,טרופס"תודוגא לש הלטצאב) עיברל וא הצחמל

 (...םיימוקמה זזרטשמהו "הצנארוגיט,ה ישנא םע "םידחוימ םירודיס, יפ לע בורלי

 תומאתומ הלועפ"תורוצב קפהסהל חרכהו תוילגילייא לש םיאנתב ףא םיתעלו

 חימצה ,(דבלב םיישיא םירשקו תוריעז תוצובק ,ןודעומ רדעיה) הז בצמל

 העונת ירבד ,םינגראמו םיכנחמ ,םיכירדמ לש םירדאק היברסיבב צ"הושה

 ואשנ ,העונתל םנמזו םהיתוחוכ לכ תא םשידקהב רשצא ,ךרד-יוותמו םיקהבומ

 העונתה תורושל ידוהיחה רעוגה תא תּואל-אלל וסייגו הינמור יבחרל הלגד תא

 ,הלא םינמאנ םיחילש אוצמל תלוכי הינמור לש םינושה היתולילגב .תיצולחה

 ןהו םינושה הינווגל תינויצ-יטנאה תוללובתהה דגנ ןה תוזע תוכרעמב םדמעב

 תינויצה העונתב שאר תומירמ ויהש תוינויצקאירהו תויצולחדיטנאה תומגמה דגנ

 ראונאי) ץיבונר'צ-תדיעו זאמ .הרגבו העונתה הלדג הלא תוכרעמ ךות .המצע

 הלוכ הינמורב "ץולחה, תורדתסהל הלודג תוירחא המצע לע הסימעהשכ ,(1

 "הינודרוג, םע תופתוש ךות הב האשנ רתוי תורחואמה םינשבש תוירחא)

 תוירוביצב לקשמ לעב םרוג צ"הושה היה ,(םייתניב ןה ףא וחתפתהש "רורד,ו

 רורב ןפואב תנווכמה ,הרישיה תיכוניחה הדובעה דבלמו הנידמב תינויצה

 ,ל"קקה תדובעב וקלח בר היה ,י"אב תיצולחה המשגהה תארקל יביסּולקסקאו

 לכבו תדבועה-י"א-שוג לש תיטילופה ותלועפב ,תינויצה הרבסהה תלועפב

 היברסיבמ -- הינמורב צ"הושה לש וחוכ רקיעו .הנידמב התיהש תינויצ הכרעמ

 .אב

 ,הקמעהו רוציב ןמיסב םיתעל ,רתוי ריהמ ירפסימ לודיג לש ןמיסב םיתעל
 רתוי שגדה תמישו היתורושב רשא ישונאה רמוחה לש רתוי תינדפק היצקלס

 םע קבאיהל העונתה הצלאנ דימת ךא ,תינויערהו תיכוניחה הדובעה סוסיב לע

 ,הנידמב ינויצקאירה רטשמה תעפשהו ינחורה קנחמה םע ,תיתוברתה הדיריה

 תיטסישאפ הרוצ שבל ,הפוריאב םזישאפה ילושחנ ואג תע ,םישולשה-תונש ףוסבש
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 ונתינש םינש תורשע יתשמ תוחפ ךשמב .(1938 ,אזוקדהגוג תלשממ) תקהבומ
 ,תראפתל תיכוניח הדובע לש תרוסמ השבגתנ ,היברסיבב העונתה תלועפל הל

 לע סוכה הרבעש דע -- לילג ותואב ידוהיה יווהה ןמ דרפנ-יתלב קלח התשענש

 ונממ הריאשה אל הינשה םלועה תמחלמו הז תוחוכדעפושו ישרש ידוהי טבש
 ...דבלב םילצומ םידוא אלא

 .1959 לירפא ףוס ,םיקמעהדרעש



 תיז .מ

 היבוסיבב "הינודרוג. יקרפ

 תישארה

 וקתינ אל ,היסורמ הילא יתעגהש רחאל םייתנשכ ,היברסיב תביזע םע

 יתסנכנו ינויצ ךוניח יתגפס ,יתלדגש הדימב וקימעה ,ךפיהל אלא ,התא םירשקה

 םירעה תחא ,הישעתו למנ ריע -- ץלגב העקתשה החפשמה .רעונה תעונת ייחל

 רטמוליק הרשע .היברסיבל לובג תבריק הבורקו הנשיה הינמור לש תוישארה

 ןיב לובגה היה הז רהנ .הבונדה לא ךפתשמה ,טורפה ול םרוז החרזמ ץלגמ

 תונידמה יתש ןיב ינידמה לובגה אוה בושו 1917--1810 םינשב היסורל הינמור

 לבח חפוס הילאש הנידמל היברסיב תא רשקמה היה טורפה .1940 זאמ ,םויכ םג

 םיטילפה ובר ןכו ,תונושה היברסיב-תורייעמ םידוהי יפלא ועיגה ץלגל .הז ץרא

 הלכלכה ,הרבחה ייחב רקיעבו ,ריעה ייחב רכינ היה םמשור .שממ היסורמ

 .תידוהיה הליהקה לש תוברתהו

 םיספט תואמב עיגה ,היברסיב לש שידייב ימויה הנותע ,"טייצ רעזנוא,

 העונתה לש הייח .ןותעה לש םיעובק םינוק וא םייונמ ןיב ץופנו ץלגל םג

 ,היסור וא היברסיב ידוהי לש םתואיצממ תערכמ הדימב ועפשוה תינויצה

 .םיבר ןוגריא-תוחוכו תולועפ לש חור םיאלמו םיססותה ,םירעה

 ,םיימוימויה הייח ךותמ היתרכהש ,ריעה ץלג יבגל רומאה לכ ,השעמל

 תולודגה םירעה ראש לכו ץמאינ הרטאיפ ,ןמור ,ואקב ,יסאיל םג ןינע ןתונ

 .הלש הלודגה תיד היה הליהקה לע ,הריבה ריע טשרקובל רקיעבו ,הינמור לש

 הביבסל ורבעו היברסיב תא ובזעש הלא ןיב לח אל שממ לש קותינש ,ןאכמ

 תונמדזהה םע דימו קימעה ,ראשנ יתוברתהו ישפנה רשקה ,ךפיהל .תרחא
 .תאש רתיב שדחתה אוה הנושארה

 -תועונת לש ןתעפוה םע רשוכה תעש האב יליג ינב ירבחמ םיברלו יל
 ,דלי יתויהב דוע -- ןכא .היברסיבב היה ןזועמו ןחוכ רקיעש ,תויצולחה רעונה

 זא ויהש תוינויצה רעונה תועונתל יתכשמנ רבכ ,יממעה רפסה תיב דימלת

 ,םידוהי היסנמיג-ידימלתמ תבכרומ ,הלודג הרובח לש המש היה "זימלתה, .ץלגב

 לש ןטק רפסמ הבו (המש היה "הירבע,) הלד הירפס החלצהב ולהינ רשא

 .םיעבשה תונשמ "רחשה, לש םיטלפמוק : ךרע"ירקי וליפא םהמ ,םיירבע םירפס
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 תינמורב ויה םירפסה בור .םירחאו ופאמ .א לש וירפס ,"הפוקתה, ירפס המכ

 .ידמל לד היה לכה ךסהו םיידוהי םיאשונ לע

 ואציו םיבושח םיגשיהל העיגהש ,טרופס תדוגא ,"יבכמ , היה רחא ןוגריא

 -- "חתפב ינעכ, תובורק םיתעל דמועו אב יתייה תודוגאה יתשל .ןיטינומ הל

 המכ הכחת, .שממ לש תולועפל םוקמ יל אצמנ אלו ידמ ןטק יתייהש םושמ

 םג יתלביקש תוחטבהה ויה הלא -- "וניתורושל ךלבקנ זאו ,תצק לדגת ,םינש

 "הירבע,ב םירפס תאירקב קפתסהל אופיא יתצלאנ ."יבכמ,ב םגו "דימלתה,ב

 ירבח לא האנקב ץיצהלו תולמעתהה םלוא ףס לע ,תוכשוממ תועש ,דומעל ןכו

 .תולמעתהב םיקסוע םהשכ (הרחתמה תיביטרופסה הדוגאה) "רובגה,ו "יבכמ,

 ךפה רבכ ,רעונה תעונתב תוליעפ לש ליגל יתעגהו יתלדגשמ םלוא

 .ס.ט,א הדוגאה עיפוהל הקיפסה ומוקמב .חכשנה רבעה תלחנל "דימלתה,

 םויק רחאלש ,ינויצה רעונה דוגיא רמולכ ("טסינויס יולוטירניט היצקיצוסא,,)

 וא הצובק ייחל ,לארשי ץראל הילעל ,תויצולחל האירקה .איה ףא המלענ רצק

 ועמשנש ,הלוגב חורדייח לע םינוידה לכ תא הקיתשהו זועב העמשנ ץוביק

 .ס .ט .אב וא "דימלתה,ב

 קיפסת םרט דועו ץלגל העיגהש הנושארה העונתה התיה "ריעצה רמושה,

 -תעונת לש התומדב "הרחתמה,  העונתה היתובקעב העיפוה רבכ םוקמב שרתשהל
 ."הינודרוג, תיצולחה-תיממעה-רעונה

 יל הרוכז .העונתה לש תדחוימה הריוואל יתפחסנ דימו "הינודרוג,ל יתסנכנ

 הנושארה םעפה וז התיה .יסאיב 1931 רבמצדב ונמייק רשא הנושארה השיגפה

 ץלג ,טשרקוב ,היוליאדלודופ ,ינשוטוב ,יסאי -- "הנשיה הינמור,,מ הינודרוג יפינסש

 התיה .םהינינע לע ןּודל אתווצב ושגפנ -- רתוי תונטק תורייע לש הרוש דועו

 ואבש תישארה הגהנהה ירבחו טגירב "הינודרוג,, יפינס לש הנושארה השיגפה וז

 תסיפת לע תיאנודרוג הרות ונב ץיברהל וגאדו היברסיבמ םלוכ ויה וז השיגפל

 הלאב אצויכו תינויצה העונתב ונכרד ,יממעה םזילאיצוסה :תיטתניסה םלועה

 הסנכנ וז השיגפ םעש ינמוד .תונושה תוינוגריאה תויעבה תוברל ,םינינעה

 .התוחתפתהב ךלמה ךרדל הנשיה הינמורב "הינודרוג,

 יריעצב הצוענ התישאר .רתוי תשרשומו הקיתו העונתה התיה היברסיבב

 אלא תיטילופ הגלפמכ אל ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע ונגראתה רשא ,ןויצ

 "לעגופרעדנאוו, תמגוד רעונ-תעונת התיה אל .צ.צ תעונת םנמא .רעונ-תעונתכ

 לבא -- הילגנאב לואפ-ןדאב לש םיפוצה וא ,םינמרגה לש ("תדדונה רופצה,)

 תרוא תונשל ,וטיגה ןמ תאצל והמכש םידוהי םיריעצ לש םיפלא ילואו תואמ ויה

 .לארשי ץראב םישדח םייחל םשפנ ואשנו םהייח
 הלא .הינשה הילעה ימיב דוע הצרא ולע הלא צ..צ ינושארמ םיבר םיריעצ

 יבצעמבו 'א הינגד ,הנושארה הצובקה ידסימ ןיב ויהו הדובעה שוביכב ופתתשה
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 תומש ריכזנ םא ונייד .םהה םימיהמ לארשי ץראב תידוהיה תוירוביצה לש התומד

 םיכורא םייחל ולדבייו קצנירפש ףסוי ,רמושה ידעלג לארשי לש ומכ םיצרענ

 דומלל יממ היהש ןיבנש ידכ ,"רבד, ךרוע ררוש םייח וא הינגד שיא ץרב ףסוי

 .תכלל ימ תובקעבו

 רשא רעונה תועונת ויה הלא -- "ריעצה ץולחה, ,"ןויצ יחרפ., ,"היחתה,
 רחאלו הנושארה םלועה תמחלמ רחאל תונושארה םינשב היברסיב תמדא לע וצצ

 הגרדהב ודחאתה -- הלא תועונת לש דרפנ םויק רחאל .הלודגה הינמורל החופיס

 םידוהיה םיבושיה לכ לא טעמכ הרדח רשא העונתה איה ,הינודרוג : דחא לודג שוגל
 טגירה יריעצ ,ונא .הרידא תחא רעונ-תעונת התשענו היברסיבב םינטקהו םילודגה

 ,היברסיבמ ונירבח לא הגרעו הצרעהב וניניע ונאשנ ,םישדח הינודרוג-ירבחו
 םימלשומכ וללה וארנ וניניעב .תוירבעה תויסנמיגה יכינחו תירבע ירבוד ויהש

 ונילאש -- "תולגל רבכ רתומ וישכע, .םינבומה לכב יוקיחל םייוארו רתויב

 לע וגלגלו "םיצקש, ונל וארק -- לוזלז תצקמב םיאברסיבה ונירבח וסחיתה

 .בר ישוקב אטבתהל ונעדי תירבעב וא שידייבש העש ,וניפב תמלשומה תינמורה

 הינודרוג לש ''הדסמ,, הרשכהה תווח

 לכ ,ונלוכ ירה ,היברסיבמ ונירבח תא ונצרעה ,טגירה יריעצ ,ונא םאו

 התואב ,שממ העונתה תריב ,ינחור זכרמכ וניאר ,הינמורמ "הינודרוג, ירבח

 ,"הדסמ, הארקנו יצלבמ רטמוליק העבש לש קחרמב התיהש ,העונצ תיאלקח הווח

 .םיאמורה דגנ לודגה דרמה ימיב זועב דמעש ןורחאה רצבמה םש לע

 .ונשפנ הגרע "הדסמ,ל .העונתה יפינס לכב תואלפנו םיסנ ורפוס *הדסמ,, לע

 הזיאל תאצל םוקמב ,"הדסמ,ל לבקתהל הכזו הרשכהל תאצל ורות עיגהש ריעצ

 היה אלש ,"הדסמ,ב דחוימ וחשמ היה .רשואמ שממ היה ,תרחא תינמז הרשכה

 ראש לכב .הינמור יבחרב תורשעל תורשכה ויהו -- תרחא הרשכה תצובק לכב

 בורק עגמב ואב ,םירחא לצא ודבע ,הרייעב וא רפכב םיצולחה ואצמנ תורשכהה

 התיה וז ."הדסמ,ב ןכ אל .תיתודידי התיה דימת אל רשא ,הביבס םע רתוי

 .יאלקח החמומ תכרדהב םיתעל -- םמצע םיצולחה י"ע הלהנתה איה .ונלש הווח

 לש םילודגה םייגיגחה םיסוניכה םג וכרענ ןאכ .תיצולח התיה הריוואה לבא

 ינחור זכרמ היה הז :רוציקב -- ('וכו תוצעומ ,ןויע ימי ,םינוירנימס) העונתה
 .תירבע תוברתלו לארשי ץראל ,הדובעל הבהא ץיפמה

 יתיכז ,היסנמיגה לש הנורחאה התיכה דימלת ןיידע ינאו ,ג"צרת ףרוחב

 תויהלו ,םינש רשעמ הלעמל הנממ יתרדענש רחאל ,היברסיבל הנושארל רוזחל

 .הינודרוג לש "םישדקה שדוק, -- "הדסמ,ב אקווד
 הינודרוג לש תישילשה השיגפה ,תיזוחמ השיגפמ רשי ,יצלבל י"תעגה
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 הרייע .היצסנס שממ הררועו היוליא-לודופב זא המייקתה רשא ,הנשיה הינמורב

 הנשיה הינמורב ונלש םיקזחה םיפינסה דחא זא התיה ,היוליא"לודופ ,וז הנטק

 זאמ ,הרייעה התכז אל אסיג ךדיאמ .תיזוחמה השיגפה םש המייקתה ןכ לעו

 חנומה תא ןפוא םושב לבקל וצר אל הרייעה יבשות .וז ןיעמ השיגפל ,המויק

 לכ ."סרגנוקה, :ראופמ סוניכל האיה םשב ונתוסנכתהל וארקו "השיגפ, עונצה

 אלו ,היוליאדלודופ אקוודש ךכ לע םיאג ויה םלוכו סרגנוקה לע הרביד הרייעה

 ...?םיטסינודרוג, לש הז "סרגנוק, ןסכאל התכז ,רחא לודג בושי וא ,יסאי

 הנושארה הדיעווה םייקתהל הדמע היוליא-לודופב השיגפה רחאל םייעובשכ
 הרצק תוהש רחאלו תונמדזהה תא אופיא יתלצינ .יצלבב הדעונש ,הינודרוג לש

 םג תויהלו הדיעווה ינפל םימי המכ עיגהל ידכ ,יצלבל יכרדב יתכשמה ,יסאיב

 ."הדסמ,,ב
 : לצלצמ םש אשנ רשא ,("עיניפ רעטעפ,) יניפ דודה לש עונצה ףתרמב

 םשמ רזחו ,הקירמאב םעפ היה ומצע יניפש םושמ ,תאזו) "תיאקירמאה הדעסמה,,
 ."הדסמ, לש הלגעב יתלקתנ ,(יצלבב העונצ הינסכאו הדעסמ חותפל תנמ לע

 בלחהש רחאל ,צ"החא רוזחל הדמעו הווחה ןמ בלחה ידכ םע רקובב העיגה רשא

 .םישורדה םיכרצימה תא הווחה ליבשב הנק ןולגעהו רכמנ

 "הדסמ,ב תיאלקחה םתרשכה ושעש םירוחב ינש ,ריעה ןמ אופיא ונאצי

 םיעוקש ,הדימה לע רתי הסומע התיה רשא ,הלגעה דיל ונדעצו ,םרקבל אבה ,ינאו
 .המודכו הרשכהל האיצי ,היילע ,העונתה יגיינע לע הרע החישב

 הצקב דדוב תיב לע דחא הארה טואירק לעש רשגה תא ונרבע רחאל דימ

 םיארוק םייוגה ."הדסמ, יהוז םש -- ויתוריק לש םדמדאה עבצב טלבש .,קפואה

 ,הוורואה לש םודאה עבצה םוש לע ("עישור הואדוא,) "םודאה רדחה, ול

 הדיצל הכילה לש העש רובעכו -- רוחבה יל ריבסה הכ .תופורש םינבל היושעה

 ונחנו -- (קשמה ביבס התיה אל רדג) הצורפה הווחה לא ונסנכנ הלגעה לש

 .לודגה חבטמב תצק

 לכב דהדיה ירבעה רובידה -- "הדסמ,ב זא ויה תורבחו םירבח םישולשכ

 םע ודבע וא שק לש תומירע ומרע םידוהי םירוחב .תורפה תא ובלח תורענ .הניפ
 תונמ הקלוחו ןחלושה לא השגוה "הגילמאמ, .הקזח שא הרעב רונתב .םיסוסה

 רקיעבו ,םויה תושדח לע החיש רחאל ,ךכ רחאו המיעט םיינע-תדועס ונדעס .תונמ

 .םיבהלנ הרוה ידוקירב ונאצי .הבורקה הדיעווה לע

 תרשרשב תורחא תובר ואב הירחאלו "הדסמ, םע הנושאר השיגפ וז התיה
 םילייטמ רפסה יתב ידלי ויה רמועב ג'ל לכבש ,יצלבב הגוהנ התיה תרוסמ .הכורא

 ויה תירבעה היסנמיגה ידימלתו םייממעה רפסה יתב ידימלת תובקעב ."הדסמ,ל

 אלש םיטעומה ללוכ ,יצלב ידוהי לכ ,רוציקב .םידוהי םתסו םירוהה םג םיאב
 הווחב םרוקיבב .רמועב ג"לב הדסמל ורהנ (םיטסינומוק וא םיטסידנוב) םינויצ ויה
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 םהיתומש הוואגב ואשנ םיסוסהו םילצלצמ םיירבע תומשב תורפה וארקנ הב ,וז

 .לארשי-:ץרא לש המעטמ םישישמ דחא ושיגרה ,םיחילש לש וא םיצולח לש

 וליאכ שיגרהלו םיירבע םיריש רישל ,םויה לכ ץצורתהל לארשי ידלי ולכי ןאכ
 ,הינודרוג : תויצולח-תוינויצה רעונה-תועונת לכ .תולג לש הלוע הלק העשל וקריפ
 םידקפמ ומייק 'וכו אביקע ינב ,ינויצה רעונה ,הילסוב ,רורד ,ריעצה רמושה
 םידוקירב ואציו תורודמ וקילדה הכישח םע .ימואלה לגדה תא המרב ולעהו

 םע םהידליו יצלב ידוהי וחמש רחואמ דעו הלילב הדהדה תירבע הריש .םירעוס
 ."הדסמ,, יצולח

 ךשמה היה 1932 רבמצד לש ףרוח םוי ותואב "הדסמ,ב הנושארה יתשיגפל

 .העונתב יתדובע לגרל םימעפ תורשע םוקמב יתרקיבו יתרזחו יתרקיב .ףוצר
 דחוימב ותרחנ רשא תוטעמ תונומתו תודוזיפא המכ קר ןאכ תולעהל ינוצרב
 .ינורכזב

 'הדסמ,,ב הריעצה הבכישה סוניכ

 הגהנהה םעטמ ,יתנגריא ,הצרא יתיילע ינפל םישדח המכ ,ה"צרת ץיקב
 סוניכל ונארק "הדאיפוצ,) ןושארה יצראה סוניכה תא ,"הינודרוג, לש תישארה

 לש (13--10 םיליגה) הריעצה הבכשה ירבח לכל ("הדאיפמילוא, לקשמ לע ,הז

 ןויסנל ונתוא ואיבה םידחוימ םיקומינו ליגר יתלבו זעונ לעפמ הז היה .הינודרוג

 .הז

 תונחמה תא .ץיק תונחמ ,רעונה-תועונת רתי לככ ,הינודרוג המייק עודיכ
 לש םיירקיעה היפינסמ בר קחרמ םיקחורמה ,םיטפרקה תורעיב רקיעב ונמייק

 וא ץמאינ-ארטאיפ ,ארטאו-אנרודל ןמרקא וא בונישיק ,יצלבמ העיסנה .העונתה

 ,(םהה םימיה תפשב "תובשומ,) ץיקה תונחמ ונמייק ןהיתוביבסבש ,הנקוא וגריט
 ןמ העיסנ ךכל ףיסונ םאו .תולודג תויפסכ תואצוהב הכורכו דאמ הכורא התיה

 םייקתה םש ,רפכה לא טייקה תרייעמ העיסנ כ"חאו תבכרה תנחת לא הרייעה
 ךכמ האצותכ .ולוכ לעפמה ךורכ היה םיבורמ םיישק הזיאב ןיבנ "רה -- הנחמה

 דחוימב וטלב .האמל הרשעמ תוחפ -- העונתה ירבחמ ןטק קלח קר תובשומל אב

 .םהה םימיה תפשב "ם"פוצה, תבכש ,םיריעצה םידליה םרדעיהב

 לש תינכת תישארה הגהנהה ינפב (ה"צרת ףרוחב) ןכ לע יתילעה

 םימי קר ךשמית ,םידומילה רמג ירחא דימ םייקתת רשא ."הדסמ,ב "הדאיפוצ,

 ,תויורחת ,םיקחשמ ,טרופס :םינוש םיפנעב תויורחת לולכתו (םימי 6--5) םירופס
 סנכל העונתה יבחר לכמ םידלי ףלא איבנ םא :יתנעט .דועו םידלי לש תואצרה

 לכ לע קזח םשור ריאשי רשא ,הפי יכוניח לעפמ ונעציבש ירה -- הז ינומה
 -תורבוח ועיפוה .בר ץרמב וליחתה תונכההו ןוצרב הלבקתנ העצהה .םיפתתשמה
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 םיירבעה רפסה יתבל םג םא יכ םיפינסל קר אל וחלשנ תונמזהו תודחוימ הכרדה

 .לעפמה עוציבל "הדסמ,ב םקוה דחוימ הטמ .היברסיב לכב

 תוסומע תולגע היברסיב זכרמו ןופצ לש תורייעה לכמ ורהנ החיתפה םויב

 ,יטשרפק ,ינרוקס ,הביצירב ,יצינידימ תודליו םידלי ואב תורשע תורשע .םידלי

 לודג ףינס היה הבש ,המצע יצלב .'וכו בונישיק ,ביהרוא ,יטשנלט ,ינרדנסכלא

 ונדמע הככו -- הריעצה הבכישה לכ תא החלש ,הינודרוג יפינסבש בוטה .העונתל

 .האירקל הנעיי אוהש ונכרעהש הזמ רתוי לודג רפסמ ינפב

 ירבח לש לודג הכ רפסמ זכרל העונתה החילצה אל םעפ ףאש ,ינמוד

 .םיפוצה לש הז ןושאר סוניכב ומכ הריעצה הבכישה

 רדתסהל וליחתה תורדוסמ תורושבו הווחה רצחב הקלדנ המוצע הרודמ
 ןופצה יפינס םהינומהב ואב רקיעב -- םיפינסה לכמ םידליה תואמ הרודמל ביבסמ

 לע תונבל םיפוצ"תובינעו תולוחכ תוצלוחב םישובל ויה םלוכ .היברסיב זכרמו

 .הדאיפוצה לגד ססונתה ,ןרותה לע הובג ,םהילעמו ולעוה םיפינסה ילגד .םהיראווצ

 םידלי -- "םיצרמה,ו תואצרהה ,תויורחתהה ,םיקחשמה וליחתה ךכ רחא

 ,םינש 26 לש קחרממ םויכ ,ןכא .הינודרוג יכינחו ,רפס יתב ידימלת ,םיריעצ

 וויל רשא תויכוניחהו תוינוגראה תואיגשה ויה תובורמ המכ תוארל השק אל

 לע ירמגל וסיכש דע ,םיפי הכו םיבורמ הכ ויה םילענה םיעגרה לבא .הז לעפמ
 .דימתל ותוא רוכזנ ,הז אלפנ סוניכב םיפתתשמה לכ ,ונלוכ .תובורמה תואיגשה

 םייח םהו לארשי ץראל ועיגה ,אוהה דמעמב םיחכונ ויה רשא ,םידליו תודלי תואמ

 .סוניכ ותוא לש ורכז םילעמ םה םתא השיגפ לכב .םירחא תומוקמב וא םיצוביקב

 רסאמ"תונשל ונודינ ,היסורב ויה םהמ .דאמ םהל רמה לרוגהש הלא םע יתשגפנ

 ותשו הירטסינסנרטב ויה םירחא בושו המחלמ תותיזחב ויה םירחא ; תובורמ

 ,םיפוצה סוניכ תא ולעה ,םתא הנושארה השיגפב -- חלערתה תעבוק תא םות דע

 .רתויב םישקה לבסה ימיב םכרד תא ריאהו םבלב יח רשא

 ''הדסמ,,ב הינודרוג לש ןורחאה רנימסה

 תרחואמ הפוקתב הלחש ,תרחא השרפ םע רושקה ונימב דחוימ קרפ בושו

 תמחלמ ץורפ ינפל הינמורל הינודרוג לש ןורחאה חילשה תויהל יתיכז .רתוי

 "הדסמ,ב .שממ םינורחאה םיעגרל דע העונתב דובעל יתכשמהו היינשה םלועה

 -- 1939 רבמצד) השדחה הנשהו דלומה גח ימיב יצרא רנימס ליגרכ ונמייק

 םוקמ ספא דע ואלימ תוריעצו םיריעצ םייתאמל בורק .(1940 ראוני תישארו
 ביבס ופפוטצה ,חבטמה וא הצחרה רדח די לע ףוס-ןיא-רותב ודמעו הווחה תא

 ךורב :לארשי ץראמ םיחילשה תואצרהל םישוחה לכ זוכירב וניזאהו תונחלושל
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 ןייטשרפוק .ל ,יניתרב .ק לש םהיתואצרהל ןכו מ"חהו (ןורשה) דוד-תמרמ ינורשה

 .םיריעצה םיאנודרוגה ינפב וצריהו םוקמב וחראתה רשא ,ןרוק קחציו
 היתודש ,תדדובמו הדדוב הדמע הווחה .ףרוח לש ליגר ריוואדגזמ היה

 תדמשהל תוינכות ןיכה יצאנה ררוצהו הללותשה םלועה תמחלמ .ןבל גלש םיפוטע
 חכונל םדיתע תעד אלל הבר הכובמב ויה םייורש היברסיב ידוהי .הפוריא תודהי

 לש םתוטלתשהו תיצאנה הינמרג לש היטילש םע היסור יטילש ותרכש תירבה

 המ .דנלניפ דגנ םתמחלמ ךות ,תויטלבה תוצראה ,ןילופמ קלח לע םיטייבוסה

 ,קפואב קחרה קחרה םש יא התיה -- לארשי ץרא : הלודגה הווקתה +ףוסה היהי

 םיצולח םיפסאתמ ןאכ וליאו ,םפקות אולמב וררש ןבלה רפסה יקוח ירהש

 ,םידקור ,םירש ,לארשי ץראב הצובק ייח לע תואצרה םיעמוש ,תויצולחל םידמעומו

 ...םישדח םייח לע םימלוח

 לש םימי עובש רחאל ,תמדקומ רקוב תעשב הדסמ תא יבזעב ,יתעדי אל

 דוע יל ןתניי אל םימעפ הברהש ,םיריעצ םירבח םע אתווצב יוליבו תואצרה

 םיאלקחו הצובק ירבח ,םיצולחל האלפנ הדבעמ התיהש .תאזה הווחה תא תוארל

 ... לארשיב

 הינודרוג לש הנושארה הדיעוה

 ,םדקש ,1932 רבמצד ףוסב "הדסמ,ב ןושאר רוקיב ותואל אופיא רוזחנ

 .יצלבב המייקתהש ,הינודרוג לש הנושארה תיצראה הדיעול םימי המכב ,רומאכ

 .הינודרוג לש הנושארה הדיעווה המייקתה (1933) השדחה תירצונה הנשה תישארב

 ךרעל הווש קתו אוהו תוחפל םויק תונש שמח לש קתו רבכ היה הינודרוגל ןכא

 ידוהיה בוחרה תא זא ואלימ רשא ,תויצולחה-רעונה-תועונת לכ לש ותואל

 .הינמורב

 ונעדי זא דע :הטושפ הבושתה !תיצראה הדיעוב רוחיאה ןיינמ ,תאז לכבו

 ,"םילהנמה םוי, היה דחאה :םיקקוחמ"םייטארקומיד תודסומ ינש רעונה תועונתב

 הסנכתהש ,תיצראה הצעומה :ינשהו ץיקה תובשומ רמגב ליגרכ םייקתמ רשא

 םושמ ,הנש התואב המייקתה הנושארה תיצראה הדיעוה .הנשל םעפ איה ףא

 דוסי לע סנכתמה ."םילהנמיםוי, יכ ,ונל וריבסה םיילארשיצראה םיחילשהש

 .תיטארקומיד העונתב ןוילע דסומ תויהל לוכי ונניא ,דבלב ירקמ

 -- הלודג איה ףא הב תידוהיה הליהקהו ידמל הלודג ריע התיה יצלב

 .ץראה לקלח לכמ םיאנודרוג םיריעצ תואמ לש םאוב רבד דימ שגרוה תאז לכבו
 ,תורחא תוקוחר םירע וא ץאלאג ,טשרקובמ םיריצ תורשע וטלפ תובכרהש העש

 לכ ,ןתא ואיבה רשא תולגע םינוויכה לכמו םישיבכה לכמ ,וז רחא וזב וסנכנ ירה

 ןהיתורצחו תונושה תוינסכאה .ריעה תא שממ "ושבכ,ש ,םירבח תורשע ,ןהמ תחא



 תיז .מ 22

 .הדיעוה יאב לש הרעה העונתה הפי השגרוה ינוריעה זכרמב .תולגע ואלמ

 ריעה יבחר לכב ןכאו םיאבה תא םהיתורידב ונסכיא יצלבבש "הינודרוג,, ירבח

 .ןאכ תסנכתמ יצולח רעונ לש הדיעוש ,שגרוה

 לש החיתפה ברעב רתויב ושגרוה תממורמה השגרההו יגיגחה דמעמה

 תיצולח הריש .ויתודג לע שודג היה "חרות דומלת,ה לש לודגה םלואה .הדיעוה
 שחלב עמשנ םלואה הצקב קרו םימואנה ועמשנ ,ליגרכ ,הבשקהב .ריואב הדהדה

 .םגרתמה לש ולוק

 רוזחל ךרוצ ןיאו וילאמ זא ןבומ היה רבדה .תירבעב הלהנתה הדיעוה

 .תירבע ועדי אל רשא תורשע המכ הדיעוה יריעצ ןיב ויה םלוא ,הז ןינע שיגדהלו

 ,טשרקוב) הנשיה החינמורמ ואבש םיריצה ןיב "םייוגה, זוחא היה רתויב לודג
 .םימואנה תעמשה םע תחא הנועבו תעב םוגרת רדוס םנעמל .(דועו יסאי ,יצלג

 .הז חטשב ןושארה ינויסנ -- םגרתמכ יתעבקנ רשאכ ,לודג דובכל יתיכז

 תוצעומה לכב עובק טעמכ םגרתמל יתכפהש ךכל המרג וז הדיעוב יתחלצה

 .ךליאו זאמ העונתה לש תודיעוהו

 לש ןמיסב ,הינמורב הינודרוג לש הנושארה ,וז הדיעו הדמע ללכ ךרדב
 חותינל םייטילופהו םיינויערה םינוידהמ ונרבעשמ .יעבדכ ןגרואמ חוכ רוסחמ

 .ןוגראו חכרדה-תוחוכב הז רוסחמ דימ שגרוה תינוגרא הניחבמ העונתה לש הבצמ

 הגהנהה ישנא .םיקיתוה םיכירדמהו םילהנמה לכ לש םתיילע :ךכל הביסה
 הצובקה תא לארשי ץראב ומיקהו ןכ ינפל ולע "ץולחה,ב וניגיצנו תישארה

 ןכ ינפל המקוה הנושארה הצובקה ."הדסמ, וארק הל ,הינודרוג לש הינשה

 קמעב הבשיתהש "הדסמ, תצובק תא ומיקהו ןהיתש ודחאתה ןמזה תצורמבו
 .ןדריה

 ואצמנ העונתה לש הדיתעל תוירחא םמצע לע לבקל ולכי רשא הלא

 םינכומ ויה םלוכ אלו ,היסנמיג לש הנורחאה הקלחמב ,םידומילה לספס לע ןיידע
 םישדח 3-4 לע רבודמ היה ללכ ךרדבש העש ,םידומילה לספסמ דימ קתניהל

 ונאציו הרשפל ונעגה והשכיא ...ללכב םידומילה רמגו םידומילה תנש רמגל דע

 ושידקיש ,םיפסונ םירבח לולכתו דיתעב בחרות הרחבנ רשא הגהנההש ,השגרהב

 .העונתה תדובעל לילכ םמצע

 זאמ ,תודיעוה לכב גוהנכ שממ) םירומיש ליל רחאל ,ונמייס הדיעוה תא

 ויה אל םילגד .יצלב לש םיישארה היתובוחו ךרד תיגיגח הכולהתב ,(םלועמו

 .ללכ םילגד אלל ונדעצ הככו .ףינהל וניצר אל ינמורה לגדה תא יכ ,הכולהתב

 םינוש ףרוח-ישובלמ לש ברדברעב ןכ לע ונטלבו ויה אל ןיידע תושובלת םג

 יצלב ףינס .םידוהי םירענ לש ךורא-ךורא רוט ונייה תאז תמועל .םינווגמו

 יכ םא ,םוקמה ידוהי לע בר םשור התשע הכולהתה .ונתכולהתל ףרטצה ולוכ
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 הריש הצרפ םעפב םעפ ידמ קר ,ואשינ אל תוזרכ םגו תואירק ועמשנ אל

 .הברה רמא הזו -- תיצולח

 חתויב הזעה הייווחה התיה יצלב תובוחרב יצולח חוכ לש הנגפה התוא
 הנושארה תיצראה הדיעוה וזב ופתתשה רשא הלא לכ לש םנורכזב הראשנש

 רפסמ תועובש .1933 ראוני תישארב ,יצלבב ,רומאכ ,הז היה .הינודרוג לש
 םא קפס .רלטיה הינמרגב ןוטלשל עיגה ,הנש התוא ראוני ףוסב ,ןכמ רחאל

 תיסחי רצק ןמז ךותש ותבשחמב הלעה הדיעוב םיפתתשמה תואמ לכמ דחא

 איה הדבוע ,לבא .וייח ךלהמ לע איהש הרוצ וזיאב עיפשהל וז הדבוע הלולע
 .תערכמ הרוצבו עיפשה הזש



 ולדאסיו םייח

 בונישיקב גרבנירג םייח

 ותריטפל םינש רשע תאלמל

 דעו הנש םיששכ ינפל ,בונישיקב ותעפוה תישארמ היה גרבנירג םייח

 לודג םלענ ,דדובתמ ,יחצנ דדונ ,חור ליצא ,תירבה תוצראב םינורחאה וימי

 בוצעה וריש תא ורבק לע אורקל ותאווצב שקיב ידכב אל .םילכה לא אבחנו

 -- :בוטנומרל יסורה ררושמה לש עודיה

 ."ךרדב ידיחי יל אצא,

 .עובק םוקמב החירפו החימצ ,הבישי לש רשואה תא עדי אל אוה

 -ךותיחב הפ-לעבו בתכב ,הלעמו הנש םישימח ךשמב הירופה ותלועפ

 ואבש הלא לכ ברקב תולעפתה דימת הררוע .ענכשמהו ילאקיסומה ,ולש רובידה

 םעונב תובבלה תא שבכ היברסיבב .ויתואצרה עומשל ואבש וא ,עגמב ותא

 תיתורפס תוליעפ חתיפ ןכמ רחאלו ,תיסורב רקיעב ,ויתואצרהבו ויתוכילה

 ,תירבהדתוצראב ףוסבלו ,ןילרבבו הבקסומב ,הסידואב -- תיסורו שידיי ,תירבעב

 .ולש תילגנאב ןייטצה הבש

 בונישיקב וירוענ ימיב רבכ .רוביד לש טרצנוק תניחבב דימת ויה וימואנ

 הארמ לשב .םימעל רוא רותב -- הלענה ונוזחלו םעה תייחתל םישדקומ וייח ויה

 ואר ,יחרזמ ריזנ לש םינפיתשרא ול הוויש רשא ,ההכה-"םוחשה םעבצו וינפ

 .ידנאג לש קהבומה ודימלת תא קרוידוינב וידידיו וירבח וב

 : תופוקת שלש תונמתסמ ותלועפו וייחב

 ךוניח וירוה תיבכ לביק םש ,היברסיבב בונישיקישַארַאלַאק תפוקת (1

 התיהש ,זאד תיסורה תורפסה לש םילועמה תורוקמהמ קני ךכ רחא .יתרוסמ

 תיסורה תורפסהמ גפסש לכ .םינוגה םייחל הפיאשו םזילאיצוס .םדא תבהא הרודח

 תונש לכ ךשמב .תינחורה ותייווהמ דרפנ-יתלב-קלחלו ותוישיא תלחנל ךפהנ

 הידוהי לאו הבוטה היברסיב לא םיעוגעג אלמ היה וימי ףוס דע ותלועפ

 .םימימתה

 ןילרבב ההשו היסורמ טלמנ 1921-ב .דרגורטפ"הבקסומ-הסידוא תפוקת (2
 .תישילשה הפוקתל רבעמ"תפוקת ןיעמ וז התיה .1924 דע
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 .םיירובצה םייתורפסה וייחב רתויב תכשוממה איהש קרוידוינ תפוקת (3

 .וייחב רתויב הלשבהו הירופה הפוקתה םג וז התיה

 טעמ רפוס הילעש ,הנושארה הפוקתב וייחו ותלועפ לע רפסל ינוצרב

 .הזה םויה דע דואמ

 םויכ יננהש יל המדנ ףא .ותומדל הרוא תפסות ידכ שי הלא םיטרפב

 בונישיקב ותעפוה תישארמ דחי ותא דובעל הכזש ץראל ץוחבו ץראב ידיחיה
 .היברסיב תא ובזע דעו

 קצנירפש ףסוי םע דחיב עיפוהשכ ,הנש םישש ינפלמש םהה םימיב רבכ

 התיה תרכינ היברסיבב "ןויצ יריעצ, תא דסייל הלאה םירוטה בתוכ םעו ל"ז

 .הב הדובעה תעונתבו תונויצבש ירסומה םרוגה תא ותשגדה

 יאובנה ןוזחהו תידוהיה תוברתה לגד תאשונ תונויצב תוארל שקיב ךכב
 לכ םג םינייצמ תאז תא ןכאו .יטילופהו ימואלה רישכמה תא רשאמ תוחפ אל

 ןמ ךכב היה אלו .תירבה-תוצראב םינש רחאל ותציחמב ודבעש וידידיו וירבח

 םייחב קלח םהל שיש ושיגרה םהימרז לכ לע היברסיב ינויצ לכש ,אלפה

 תוצרהל אוה עדי הנש םיעברא רחאל .םבל ישחר תא אטבמ אוה ןכ לעש ,גרבנירג

 .תירבה תוצראב םינבר סנכב םג הבר החלצהב

 ןהבש תיישפנה תונוכתה לכ דקומבכ וזכרתה גרבנירג םייח לש ותוישיאב

 ונלש תימואלה היחתה ימי תישארמ רשא ,היברסיב תודהי לש הז טבש ןייטצה

 ותוריסמב טלבתהו ןייטצה ,תיצולחה המשגההו תובשייתהה ,הילעה תונש דעו

 .ירוביצ רשויבו דואמ הלענ תויצולחב ,םיישונא-םיימואל םילאידיאל

 ףא ,לארשי ץראב הלחנה לאו החונמה לא אובל הכז אל גרבנירג םייח

 .הינשה הילעה םע התלעש בונישיק תצובק ןיב בשחנ אוה ,תיטרואית הניחבמש

 תוביסנ לבא ,לארשיל רובעל ןמזה עיגהש םעפ אל יל רמא ץראב וירוקיבמ דחאב

 .ךכמ והוענמ תפפורה ותואירב םגו תויתחפשמ

 ורקע םימיל .שארַאלאק הרייעה דיל יטשרודוט רפכב 1889 תנשב דלונ

 םיקהל קיפסה רבכ הנש 14 ול ואלמ רשאכ .המצע הרייעל ורבעו רפכהמ וירוה

 וז הדוגאבו "דנליינטלא, םשב שארַאלַאקב הנושארה תינויצה הדוגאה תא

 תא תובורק םיתעל בוזעל ליחתה 15 ליגב .ויתואצרהבו וימואנב טלבתה
 הישילשהמ דחא השענ הרהמ דע .המכח תונקל ידכ בונישיקל אבו שאראלאק

 תא ובציעו ומיקה רשא (הלאה םירוטה בתוכו גרבנירג םייח ,קצנירפש ףסוי)

 םאונהו ונלש ןובירטה היה אוה .בונישיקב "ןויצ יריעצ, תגלפמ לש התומד

 ,ונלש ישארה ןלמעותה תגרדמל הלעתה רצק ןמז ךשמב .ונלוכל םסקש ,דסחב

 ןנכותב .תוקומעהו ןזואל תוברעה ויתואצרהו היברסיבב היחתה תעונת לשו

 .תינויצה העונתה הנחמב ויה אלש הלא ןיבמ םג םיעמוש ינומה וכשמ

 תא וירמאמב ססבל שקיב רשא ,בוכורוב רב לש ותעפוה ינפל הז היה
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 ונתלועפ ונבחרה ונחנא .יטסיסקרמ ףאו יעדמ סיסב לע תילעופה תונויצה תעונת
 םיטילשה ויה רשא ,"דנוב,ו .ד.ס ונידגנתמ םוחתל ונשלפ ףאו םילעופה ןיב

 תגלפמו "דנוב,ה יגיצנ .תידמעמ"תיתגלפמ הרכה לעב ידוהיה לעופה לע

 "תינויצקאירה, הלומעתה םע ומילשה אל "ארקסיא, םיטארקומד-לאיצוסה

 .םייטרואית םיחוכיוול תובורק םיתעל ונתוא ונימזהו םידוהיה םילעופה ןיב ונלש

 ,דחאכ םיענכשמהו םיריהזמה וימואנב קר אל ,דימת ונתוא ליצה גרבנירג םייח
 ךירעהל םחרכ לעב ודמל רשא ,ונידגנתמ לש םהיתועידל ותונלבוסב םג אלא

 םלוכ ול ושחר כ"עו רתויב םייקנה ןמ ויה בתכבו הפדלעב ויחוכיו .ונתואו ותוא

 | .ב דובכ

 לעופהו דיקפהש תועשב ,ברעב קר וניתופיסא תומייקתמ ויה לוח ימיב

 לכ ךשמב םג תומייקתמ הלא ויה גח ימיבו תותבשב וליאו םתדובעמ םיישפח

 הפיסאמ תורחואמה הלילה-תועש דע ךלוה היה גרבנירג םייח .םויה תועש

 יריעצ, לש תינוגריאה החולשה תוטלחה יפל התרבחל "הקבוסאמ,מו הפיסאל

 םע םייבמופה םיחוכיווהו "תוקבוסאמ,ה ,תופיסאה לכ :תעדל תאזו ."ןויצ

 .תושרה םעטמ םירוסאו םיילגיל-יא ויה ונידגנתמ

 אוה לבא .בר ישפנ קופיסו ינחור גנוע וז הלועפב אצמ גרבנירג םייח

 טעמכ ונייה ונלוכ .םילמה לש רתויב טושפה ןנבומב דדונו דדוב ראשנ ומצע

 םייחה חרוא םע םיכסהל ולכי אלו וצר אל ןפוא םושב רשא ,ונירוה יתבב םירז

 ונדידי לש ל"ז ויבא ונילא אב היה ךכ .השעמה םלועמ ונתוקחרתה לשב ,ונלש

 ףסוי ןהוז ןייז פארא ןערהיפ, ונחנאש ,ל"ז יבא ינפב הנולתב ץרב ףסוי רקיה

 ."געוו ןעכיילג ם'ניפ

 "ונמולש ישנא,מ חרוא התיבה ונתא איבהל ונלוכי אלש וילאמ ןבומ
 ושאר חיני ןכיה שארמ םלועמ אופיא עדי אל גרבנירג םייח .לוכאל וא ןולל

 ונרדיס ויתונוזמ תא .תונוש תושיגפו םימואנ ,תולועפ שודגו אלמ םוי ירחא

 תונוש תוגלפמ ירבח ןיב בונישיקב העודיה ,ץעפוקורפ עטנ לש הבלחמ"הדעסמב

 רחאל גרבנירג םייח םע ונסנכנש םירידת םירקמ ויה .תושיגפל דעומ םוקמכ

 תחורא לכא םא רכז אל םייחו ברע תחורא לוכאל הבלחמל השק הדובע"םוי

 .םיירהצ תחורא ללכ לכא אלש ,ונדמל הבלחמה לעב יפמ קרו -- אל וא םירהצ
 הניל דעב םלשל סיכ ןורסחמ אל ,השק רתוי הברה התיה הנילה תייעב

 ,ןוכרד תגשה םשל םלועמ הנפתה אל גרבנירג םייח .ןוכרד רסוחמ אלא ,ןולמב
 ןולמ גישהל ,היסורב הכפהמה תונש ,ןהה םינשב היה רשפא"יא ןוכרד ידעלבו

 םע ,שודג הדובע"םוי ירחא ,הלילב ונסנכנ תובורק םיתעל .דחא הלילל ףא הנילל

 םוקמ .ונל היה אל ןולל ונעמל םוקמ לבא ,ברע תחורא לוכאל גרבנירג םייח

 תעדה לע תולעהל היה רשפא"יא ןוכרד ילב ןולמב םוקמו ונגשה אל ןולל יטרפ

 םירכ אלל תואסכה לע ןשיו הבלחמב ןולל ראשנ גרבנירג םייחש תחא אל עריאו
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 לש תונטקה תועשב קר היה לוכי "ןושיל תכלל,ש וילאמ ןבומ .הכימש אללו
 ץלאנ היה םוקל .הבלחמל דוע סנכנ אל שיאו ,בוחרה ןמ לגר התלכשכ ,הלילה

 .תומדקומה רקובה"תועשב אופיא

 ,גרבנירג םייח םע םעפ ונל העריאש ,תימוק"יגרט הדוזיפא ןאכ רפסא
 היה .זאד בונישיקב ונתלועפ יאנתלו גרבנירג םייח לש יתומדל רתויב תינייפָא
 .(הנשה תא קוידב רוכזא אל ינובאדל) תאזה האמה לש ןושארה רושעה ףוסב הו

 -תינויצ הדיעול םיריצכ ונרחבנ (* 'א םייח) יכנאו גרבנירג םייח ,קצנירפש ףסוי

 תולודג םירע הברהב ומכ) זא זרכוה הסידואב .הסידואב המייקתהש תיללכ

 .ןוכרד ללב ןולמב ןסכאתהל תורשפא לכ התיה אל ןכ לעו םוריח-בצמ (היסורב

 ילב הדיעול עוסנל היה רשפא"יא לבא ,ןוכרד גרבנירג םייחל ,רומאכ ,היה אל

 רבחה אוה ,ונירבחמ דחא לצא ןוכרד "הלאשהב תחקל, ונטלחה .גרבנירג םייח

 יפל ילילפ עשפ היה הזש יפדלעיףא ,גרבנירג םייח ליבשב ,ל"ז ןמסדלפ םיקילא

 .הדיעול ונתשולש ונעסנ הככו .זאד היסור לש םיקוחה

 ונינוכרד תא שיגהל ךרטצנ הסידואב ןולמבש .גרבנירג םייח תא ונרהזה

 ןכ לע ונממ ונשקיבו .חרואה לש ואצומ לע םיטרפ יאדווב לאשי רשא רעושל

 הבישיהמ ונרוזח הלילב תרחואמ העשב .ןוכרדב םימושרה םיטרפל בל םישיש

 ונלש םינוכרדה תא רעושל ונשגה קצנירפשו ינא .ןולמל ונכלהו הנושארה

 : לאשנ אוה גרבנירג םייח לש ורות עיגהשכו .ונתוא לאשש תולאשה לכ לע ונינעו

 ,םייח הנע ,םיקילא -- ?ךמש המ

 .ןמסדלפ -- ? ךתחפשמ םש המ

 .בונישיקב -- + תדלונ אופיא

 דרגמ ליחתה .תונעל עדי אל וז הנורחא הלאש לע ?ךיבא םש המו

 .ותבושת תא עומשל ונמהדנ %יתחכש הז תא קוידב ,הנה, :רמאו ותחדפב

 ונצלאנו םינוכרדה תא ונל ריזחה אוה .הרושכ אל והשמ ןאכש ןיבה רעושח

 .רחא ןולמ שפחל תכלל

 לכו ונלש קפואהמ םואתפ םלענ גרבנירג םייחש םירידת יד םירקמ ויה

 .ותוא ףילחהל לגוסמ היה אל ונתאמ שיאש םושמ ,ורפוה ונלש תולועפה תוינכת

 אצמנ אוהש ורמא םירחא .וירוה תיבב שאראלאקב אצמנ אוהש ובשחש שי

 האל ותיער לש הירוגמ םוקמ ,שאראלאקמ הקוחר אל הנטק הרייע ,יטשנרוקב

 םירפסה םע םשדיא דחייתמ אוהש ועדי םג ועדי לכה לבא .(םימי ךיראתש)

 םלוע,מ תועובש המכל םימעפלו םימי המכל קחרתה אוה כ"עו וילע םיבוהאה

 שפחל וירוה תיבל שאראלאקל עוסנל זעה אל ונירבחמ שיא .ונלש "השעמה

 .יביטאריפסנוקה ימש זא היה הז *
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 היה ולש אבא ,ךפיהל .תונויצל םידגנתמ םניא וירוה יכ ונל עודי היהש ףא ,ותוא

 האר אל ןכ לעו קחודב דימת התיה ותסנרפ לבא .ונתעונתל בויחב סחייתמ

 תוחילשה תא .ותסנרפל ול רוזעל ילב ,תיבהמ ונב תוקחרתה תא הפי ןיעב

 יתייהש םושמ ,ילע םיליטמ דימת ויה ,וירחא םישופיח םשל ,יטשנרוקל עוסנל

 השעמה םלועמ ירמגל יתשרפ אל ,הגלפמב הרוסמה יתדובע דבלמש ,הזב םסרופמ

 ול יתטשוהש הרזעה דעב .ל"ז אבאמ יתלביקש "תרוכשמ, וא "סיכ ימד,ו

 .הגלפמה תפוקל סינכמ יתייה ,ותסנרפב

 שכר רבכ םימיל דואמ ריעצ ודועב .בבלמ החיש"שיא היה גרבנירג םייח

 תינויצה תורדתסהה לש אלפ-דליכ בשחנו םיבהלנ םידיסח הברה ויתואצרהב

 סרופגניסלה-תדיעוול ריצ רותב רחבנ 17 ןב .טרפב "ןויצ יריעצ, לשו ללכב

 לעב ,ויתוחרוא לכב עונצ היה .וז תירוטסיה הדיעו יריצב ריעצה היהו העודיה

 ונממ יתעמש אל תפתושמה ונתדובע תונש לכ ךשמב .והומכ ןיאמ ךרו בוט גזמ

 אלו ולע וישעמב שפשפמ היה דימת .ויפמ תאצוי זגור לש השק הלמ םלועמ

 דובכה דימת היה ךכ םושמ אקוודו דובכהמ חרוב היה .םירחא לש םהישעמב

 .ללכה ןמ אצוי וינעו היה םינידע םיסומינ לעב .וירחא ףדור

 ךותמ םיאבה םיטפשמה םה ותוטשפלו הליצאה ושפנל רתויב םיינייפוא

 : 1949 לירפא 18"ב קרוידוינב בתכש .,ותאווצ

 .ייחב ישפנה םרואמ וסינכהש םישנו םישנא שי,

 .הקומעה יתכרב תא םהמ דחא לכל חלוש ינא

 םתא -- רעצ םהחל יתמרגו םהב יתעגפש םישנו םישנא םג םנשי םאו

 .החילסה

 ילבמ יתועיוה םגו השלוח ךותמ יתמשא ,אטחה תבהאמ אל יתאטח

 ."ערהל ןווכתהל

 ותדובע תונש לכ ךשמב דחי ותא לעפו ותציחמב אצמנש ,ולש רבח רותב

 םישפחמו וישעמב םישפשפמ ויה וליאש ,ןייצל יל הבוח ,בונישיקב תכרובמה

 רמש וא רעצ םרג אלש ןכש לכ אלו והשימב העיגפ םוש םיאצומ ויה אל ,תורנב

 .ובלב יהשלכ הניט

 לש תואיצמה םע םילשמו תוישיא תויסנטרפו תויציבמא לכמ היה קוחר

 היה ללכב רוביצהו הגלפמה ןעמל ותדובעב .תוילמינימ תוישיא תויחונ רסוח

 לכש םושמ ,שממ שפנ תוריסמבו תויטס ילב .תונמאנב וילע לטוהש המ אלממ

 .תונכסב תוכורכו תוילגיל יתלב ויה אוהה ןמזב וניתולועפ

 םוש ילב ונירוה יתבמ םיקחורמ ,םיקירו םילד ונייה ירמוהה ןבומב

 הקיר טטמכ דימת התיה תיתגלפמה הפוקה .יהשלכ הסינכמ הדובע וא תוקסעתה

 אל םהירוהש ,םירבחה לש תוילאמינימה םהיתואצוה תוסכל םלועמ ונלוכי אלו
 .תיתגלפמו תירוביצ הדובעל םנמז לכ תא ושידקה םהש יפ-לע"ףא ,בונישיקב ורג
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 תירבעב םירועש תאצמה :התיה הלאה םירבחה לש יקלח רודיסל הדיחיה ךרדה

 .בונישיקב םייללכה םינויצה לש םידימאה ידליל תיסורב וא

 הלכלכה לעו ,הסנרפה לע םירובידהמ דימת הדלס גרבנירג םייח לש ושפנ
 התלעוהשכ הדיצה הנופ היה דימת .ושפנ דוסי דע הלא ול וביאכה ןכ לעש הלש
 .המודכו החריט רכש ,תואצוהה תלאש קרפה לע

 ןושארה םוקמה .והשלכ רודיסל םהה םימיב ,ישוקב יכ םא ,םיכסה אוה

 שאר בשוי ,דנאילרב המלש לש ותיב היה הזכ רודיסל וליבשב רתויב םיאתמהו

 .היברסיבב תיללכה תינויצה תורדתסהה

 רוסמ לבא ,תאזה הלמה לש הנבומ אולמב ינגרוב ינויצ היה דנאילרב
 העונתל ךכ-רחאו תירבעה הפשה יבבוחל ,ןויצ תביח תועונתל ושפנו ובל לכב

 םגו "יקצוסיו, המריפה לש הת תצפהל ןכוס רותב םג םסרופמ היה ,תינויצה

 םילעופה ןיב "ןויצ "ריעצ, תולועפל תופירחב דגנתה אוה ."חולשה, תצפהל ןכוס

 הללכ רשא ,הווהה תדובע לש ףיעסה תא ונלש "המרגורפ,ל ונסנכהשכ דוחיבו

 רוזעל ןכומ דימת היה לכה תורמל לבא .היסורב ראצה רטשמל תודגנתה םג
 "ץולחה, רעונה תעונת תא ומיקהשכ םינש רחאל .תוינויצה וניתולועפב ונל

 רותב בונישיקב לאנובירטב ימשר ןפואב ותוא םושרל היה ךירצו היברסיבב

 אוהו תושרה ינפב תוירחאה תא ומצע לע לבקל דנאילרב םיכסה ,ירוביצ ףוג

 ,"ןויצ יריעצ, גיצנ רותב ,ינא ."ץולחה, תולועפל יארחאו ר"וי רותב םשרנ

 לאומש עודיה ינויצה םג םשרנ "יחרזמה, גיצנכש יל המדנו ונגס רותב יתמשרנ

 .ץראב םיאצמנ הינבמ םיברש ,תפעוסמ תינויצ החפשמ יבא ,ןצלב

 דמוע השענ הככו דנאילרב לש ותיבב הרומ תרשמ לביק גרבנירג םייח

 םימי הכרא אל תאזה הפוקתה לבא .ילכלכה ןבומב יקלח ןפואב ומצע תושרב

 טייז א, ילב ,םלענ םישדח העברא רחאל .דמעמ קיזחה אל גרבנירג םייחו םיבורמ

 רזח םימיל .ותוא שפחל ונילא הנפ רשאכ ,דנאילרב רמאש ומכ -- "טנוזעג

 ותיבל דוע רוזחל התע היה לוכי אלש ןבומ .ולש האל לצא הליב םש ,יטשנרוקמ
 סדנהמה לש ותיבב תירבעב םירועיש ול ונרדיס הרהמ דע לבא .דנאילרב לש

 םינש המכ שמישש ,בונישיק ינויצבש םידימאהמ אוה ףא ,בילטוג .א מ
 ותוא ונרדיס הנש רובעכ .היברסיבב לארשיל תמייקה-ךךרקה לש "ראסימוק,

 ידגנתמ וליפא ועדי דציכ םידמל ונאצמנ ןאכמ .דנאילרב לש ותיבב תינש

 .גרבנירג םייח תא ךירעהל "ןויצ יריעצ,

 הדוזיפאב רכזנ ינא, :ל"ז קצנירפש ףסוי בתוכ גרבנירג םייח לע ורמאמב

 ,העונתל המרגורפ דוביעב "ןויצ "ריעצ,ב םיקוסע ונייה .הטודקינא טעמכ

 םייח לעו ילע .הינשה הילעה תפוקת לש התווהתהל תובר הכ המרת רשא
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 השולש ,הלילו םמוי ונבשי דחי .השוטילו המרגורפה חוסינ זא לטוה גרבנירג

 ונעגה חוסינ לש תובר תועיגי ךות .הכאלמב םיקוסעו םייובש ,םיפוצר םימי

 .המרגורפ-טקייורפה לש 13 ףיעסל

 יאלמ לזא יכ -- ןובאיתל ןשעמה הז -- גרבנירג םייח רכזנ עתפלו
 הבורקה תונחל םידחא םיעגרל אצוי אוה יכ ,יל עידומ אוהו ולש תוירגיסה

 הבורקה תונחל וכרדב .דוע רזח אלו רפסמ םיעגרל אצי .שדח יאלמב דייטצהל

 הבורקה שאראלאקל דחי ותא עוסנל ותעצהל שבכנ דימו ויריכממ דחאב שגפנ

 ."המרגורפ טקייורפה, לש 13-ה ףיעסב עוקת ידבל יתראשנ .רזח אלו בונישיקל

 ."ירמגל םירחא םיבצמבו םיאנתב -- םינש וא םישדח רובעכ ותא בוש יתשגפנ

 םימעפ המכ עיפוהל אוה קיפסה 1917 תנשב היסורב הכפהמה תלחתה םע

 היהש ,ולש ןושארה םואנה ."ןויצ יריעצ, י"ע זא ורדוסש ,םינומה תופיסאב

 הרהמ דע .ידוהיה םעה ןב ינא :םילמב ליחתה םיעירמה םינומהה ינפב ,תיסורב
 אל ,קהבומ ינויצ ףיטמו ןונש ידוהי טסיצילבופכ .הבקסומל םשמו הסידואל רבע

 תנשב .וייחל הברא הנכס ףאו תיטסיבשלובה היסורב בר ןמז ראשיהל היה לוכי

 ."םלועה, ךרוע השענ אוה הרהמ דעו ןילרבל סנ ךרדב אוה טלמנ 1

 ךישמה ןאכו קרוידוינב בשייתה ,תירבה תוצראל רבע 1926 תנשב
 עודיה םילעופה ןקסע .1953 תנשב וימי ףוס דע תוירוביצהו תויתורפסה ויתולועפב
 .תירבע : תויוברת שולש "ח גרבנירג םייח יכ ,וירמאממ דחאב בתכ ןמרקוצ ךורב

 ותלועפ ,ישיאה ויפוא לע תרכינ העפשה ועיפשה ןלוכו ,תיסכס"ולגנאו תיסור
 .תיתורפסהו תירוביצה

 ועיפשה ,וייחמ תונורחאה םינשה םישולש תא הליב הב תירבה תוצרא ןכא

 תישחומ הרוצב תאזה העפשהה הטלבוה דוחיב .ויתובשחמ ךלהמ לע הברהב

 העודיה ותאצרהב ךכ-רחאו ינויצה סרגנוקב ויתועפוהב ,1951 תנשב רתויב

 ידימ התכז ותוישיאש המחה הכרעהה תורמל .ביבא-לתב "יברגומ, םלואב

 תוהדזה"-יא -- ויריקומו םינמאנה וידידימ םיטעמ אל יבמופב וליג ,םיבר

 סרגנוקב ומואנב תירבה תוצרא תודהי לע עיבהש ולא תועדל הפירח תודגנתהו

 הקירמא םא ,הלאשב דמע רשאכ ביבא-לתב "המיבה,ב םגו םילשוריב ינויצה

 אוה .הקירמאו הפוריא תולג ןיב ןיחבה אוה .םידוהיל תולג תניחב ןכ םג איה

 םע הליל יהוז הקירמאו חריו םיבכוכ אלל תוליל םנשי .הליל יהוז תולג :רמא
 .חריו םיבכוכ

 חכש הז ןודינב לבא .גרבנירג םייח לש ותלודג תא חפקלמ ינא קוחר

 ?קרמאתה,ו םירחאו קצנירפש ףסוי ,ןיקריס .1 ,בוכורוב רב לש םתרות תא

 תודהי לש האושה לע רביד רשאכ לארשי ץראב זא וימואנבש ,ךכ ידכ דע
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 הנומאב ןימאמ ינא :רמא תירבה"תוצראב ידוהיה םעה תודיתע לעו הפוריא
 יל השרויו .הזה רבדכ תורקל לוכי אל ,תירבה-תוצראב רמולכ ,המשש המלש
 ול יתחלשש גרבנירג םייחל "יולגה בתכמ,ה ןכות .םירבדה תמיתחב ,ןאכ איבהל
 .23.6.1953 םוימ "רמשמה לע, ןותעב ספדנשו "יברגומ,ב ומואנ ירחא

 גרבנירג םייח 'חל יולג בתכמ

 עמשמל יתמהדנו "יברגומ, םלואב ןורחאה ךמואנ תא בר ןויעב יתעמש
 "תוינזח,ו םינזח םע ברעה ותואב תוברתה תדעוו י"ע דומצ תייה ונרעצל .ינזוא
 ,הז יבתכמב ךילא הנופ יננהו ,ךלש תוחנהה ןוביללו תולאשל ןמז ועבק אלו
 .קהבומ יתורפס ןונגסב ןנוחמ יניאש יפדלע"ףא

 דואינ,ל הלומעת תושעל תאב ,םירחא םיברכ ,ךתוא יתוניבהש המכ דע

 תויהל ללכ ךירצ אלו ."םזיבונבודדואינ,ל :קויד רתייל וא ,"םזימעה"דחא

 תעוושמ תושילת ךירבדב תוארל ידכ ,עבשומ טסיבוכורובו טסינינל-טסיסכראמ

 .דחוימב הלוגב ונייח לשו היגולויצוסה לש לזרבה יקוחמו םיישמה םייחהמ

 המויא תוירזכאב חיכוה תינויצה הסיפתה לש תירוטסיהה התקדצ תא
 הסיפתה תונוכנ תא חיכוהלו ףיטהל ותעשב תעדי התא ףאו .וניתויולג לש ןלרוג

 דגנו ונלש םיילאמרונ-יתלבה םיילכלכה םייחהו הנבמה דגנ היצקאירכ ,תינויצה

 ןוונ ךילוחל םתד תחא רשא ,תדלומו עקרקמ םישולתה םייתוברתה םייחה

 הלוגב וז תויקוח איה לבהש םיעמושל חיכוהל תיסינ התא הנהו .תוללובתהלו
 הנניא הקירמא !הקירמא "תצופת, יבגל רחש הל ןיא טרפבו ,ללכב תיברעמה

 אל ונחנא, :תאבהש היארהו .ןויושו רשוע ייח הב םייח םידוהיה ,תולג

 הסינכ ןוישר תלבקל השקב ונשגה םירחאו ינא, ,"הקירמאל ונילג
 םידוהיה ייח םע םתוושהל ללכ ןיאו םירחא ונייח זאמו והונלביק ,הקיימאל

 תרכזה הלא ךירבדב ."לזרבה ךסמ,ל רבעמש הלא םע רקיעבו ,תוצרא ראשב

 חורה םע הרחתמה שמשה לע רפוסמ וב ,בולירק ילשממ עודיה לשמה תא יל

 !ותרדא תא קי'זומהמ דירוהל חילצי םהמ ימ

 ,םיטרפכ םהייחש שיחכי רשא ימ םויכ ןיא : תוצעומה"תירבב םידוהיל רשא
 היילפה לכ םש ןיא ,תורחאה הלוגה תוצרא לכב רשאמ רתוי םיבוט ,םישנאכ

 תוברתל ,םייאמצע םיידוהי םיימואל םייחל רכז ןיא ךא .תילכלכ וא תיתוברת

 -- ןורשכ"ילעב םילוגד םירפוסו רפסדיתבלו תונותעל ,(ןכש לכ אל ,תירבעו) שידיי

 : ברעמה תלוגב ולאו !ונלש תימואלה "תרדאה, תדרוה וז ףא .םוד םלאנ םלוק

 ללכ דושח וניאש) "רפוסה ןכוד,ב חונמה רנייוו .ח רפוסה יפמ ונעמש הנה

 םינותע תריגס לע ,שידיי"יארוק רפסמב המויאה הדיריה לע (םזינקירמא-יטנאב
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 רפסמ תחופו םויל םוימ םיטעמתמ ונלש רפסה-יתב ,םינשב תורשע ועיפוה רשא

 -- !תושיגנו תוילפה לע םג ונעמש אל יכו .תירבעו שידייב דומילה-תועש

 לבסה תבר הירוטסיהב הומכ ונעדי םג ונעדיש "ונתרדא, לש הדרוה וז ףאו

 .ונלש תוללובתההו

 םיכלוה םייתוברתהו םיימואלה םייחח םא םעה יבגל לדבהה והמ ,ןכבו

 ? ברעמהמ האבה (עמשמ"יתרת) הקדצד"שמש לשב וא "הקישנדתתימ, י"ע םימלענו

 יח ינא התעו 'וכו הקירמאל הסינכ-רתיהל השקב יתשגה, -- הקמנהה
 תדלומ התע שפחל יל המל יכו :הלאשל רשי הכילומ -- "!החוורו שפוח ייח

 תאו ונמע תודלות תא םירחאמ רתוי בוט ריכמ ,גרבנירג .ח ,התא !השדה

 ןה ןיאו וידודנב ונמע תא וויל הלא תוילשא ירהו .הז גוסמ ויתוילשא תודלות

 ונתוא ונימזה רשא תוצרא ףא ויה !הקירמא תולגל אקווד תוינייפוא

 !הסינכירתיה תשקב תשגהל קקדונש ילב ןחתפלו ןהילא אובל

 התנתשנ המ ,ןכבו !אלו אל !הלא תוצראב הלוגה תויקוח התיה הנוש םאה

 ? הלוגה תוצרא ראשמ ךלש הקירמא

 ."עגפ לכ האור עגרל חרוא, -- םירמוא :ץראב בצמה תא ךתכרעהל רשא
 םשרתמ ברעמהמ םירקבמהו םירייתה להקש ןעוט התא רשאכ ךתא יאדוו קדצו

 תלחנ התיה תויצולחה רשאכ ,רתויו םינש רשע ינפל רשאמ תוחפ ץראהמ התע

 ונניא רקיעה ךא .תדלומה ןיינבל םהייח ףאו םצרמ ושידקה םלוכו לוכה
 ץוביק ךילהת תחלצה תא ןכסמה ומצע בצמב אלא ,םירייתה לש םתומשרתהב

 ? אצומה יאו .וניתויולג

 הטמה דוד תכוס תא ךומתל עיצמ התא .ןורתפ יתעמש אל ךתאצרהב

 בונבוד .תינויצה העונתהו תודהיה חורב רעונה ךוניח ידיילע ברעמב לופנל

 ויתועד לעו תיתוברת הימונוטוא תוחפה לכל עבת אוה -- ךממ תכל קיחרה ל"'ז

 -- הקירמא ליבשב ידמ רתוי הז ףא הארנכ הנהו .םיטסימייסה תעונת הכמתנ

 -תונורתפב ןימאמ ךניא התא ףאש ינרובס ךא !םולכיאלב אופיא קפתסמ ךנהו
 ךרדה לע תילעש רחאל ,סונמ הנממ ןיא רשא ךתכובממ קר םיעבונש הלא קרס

 לש ושפנ לע םחליהל אוה רקיעה ירה יכ ;תאזה -- תינקירמאה -- "השדחה,

 יכ תחא אל םיעמוש וננה תאז תמועלו .תויצולחל דבאי אל ןעמל ריעצה רודה
 םילגוסמה הלאל ,ןבומכ) םירוהל חיטבהל ונתנידמ יחילש םינכומ תומורת תרומת

 ,הלילחו סח ,ויהיש םהמ עובתל אלו םהידלי תיילע לע רותיוו (הברה םורתל

 ,תיללכה תינקירמאה חורל תונלגתס וז ןיא םאה .רתלאל הצרא ולעיש םיצולח
 ליבשב רוגס ןיידע םנמא אוחש ,םלוע ותואמ והשמ םג דומלל ונילע ןיא םאהו

 !1 תונויצה

 התאש הלא םילק תונורתפש ,גרבנירג םייח רקי רבח ,התא ןימאמ םנמאה
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 תדלומ תונבל ןאכ ונל רוזעלו הקירמא תודחי תא עישוהל ידכ םהב שי עיצמ

 לכב ינא :תוניצרב ךכב ןימאמ התאש בשוח יניא !אוה רשאב ידוהיה םעל
 .התודהילו הקירמא חורל דבוע"סמ אלא תונורתפ הלא ןיא יכ חוטב ןפוא

 ! םינובה םע תונבל תע !תולעל תע :איה יתבושת

 דובכה לכבו תורבחב

 רלדאסייו םייח



 ןצלב .פ ר"ד

 ת ו'ומ ד

 ןוסלריצ ביל הדוהי ברה .א

 אסיכל תוריחבה תמחלמ השטינ תע ,רפסה תיב דימלת ,רענ יתייה
 תמדקמ גוהנכו .רגניטא ברה לש ותומ ירחא בונישיק ריעב "םעטמ תונברה,

 ונייטצה אל וליפא ,םינימה לכמ הלומעת יעצמא ינפמ םידדצה ועתרנ אל אנד
 .םרהטב

 וסינ ,ףידע חוכ םע םקבאמב .םישולק םייוכיס ילעב םידמעומה יכמות

 ןינעש ,רמולכ ,תוליכר ידי לע ןוסלריצ .ל י לש ותודמעומ תא לוספל הנורחאב

 -- הרות רפס םע רסיקה יאלוקינ תא בורוקסורפב שגפש רחאל לביקש הילדימה

 םהיפוליחל םעט לש םירבד ןיב ןיחבהל עדי בחרה רוביצה םלוא ...אוה קלח אל

 .לארשיב םאו ריע ,בונישיקב תונברה אסיכ לע הלע ןוסלריצ .ל .י ברהו

 תסנכ תיבב ורבד תא תאשל תבשל תבשמו ןמזל ןמזמ גהונ היה אוה

 ןמלז ,ונלש יברה ךיא ,ינרוכז .בונישיקב יללכה םרפסמ היה םיעבשכ .רחא
 ויתושרדב תויתטישב רקבמ היה ,היתכרי לכל הרותב יקב היהש ,ןייטשרייפ
 .םיבישקמה בל תא תוכשומ "ויתורימא, יכ תובהלתה ךות אבאל רפסמ היהו
 .רקי יתוברת סכנ הליהקה השכר בונישיקל ואוב םע יכ קפס ןיאו

 ,םמורמ חור בצמב תבשב התיבה םירזוח ויה ויעמוש ןיבמ םידוהי תואמ
 .לוחה תומי לכב וגישהל םדי לאל ןיאש רקי לש בוטרוק םהילע ליצאה ןכש

 קושה לש יוחמתב ,1917 תנשב םינפ לא םינפ רתיה ןיב ותא יתשגפנ
 םילייחה ינומה תא ךרבל ונאב ונינש .חספה גח שדקתה לילב ינמוד ,ןשיה
 זא םהל יתלחיא .ונריעב ועקתנ םיכרדה שוביש ללגבו גחה תארקל וררחושש
 עיבה ברה םג .וננעמלו ונאבצב ,וניתורושב ,ונא ונתמחלמ תא םחליהל הכזנש
 ויה ןכש ,"היולג תוחפ הרוצב., :יתרמא .המוד העד ,היולג תוחפ הרוצב ,זא רבכ

 תויובחו תויולג תוזימרב ונייטצה ויתושרדו וימואנ לכ .ידמל םינבומ םירבדה
 .דאמ הטושפ ךכל הביסה .דחאכ

 ,םיתב ילעב לש םייוסמ גוח יצמאמל תודוה תונברה אסיכ לע הלע אוה
 לקיציא :הלאה םיתבה ילעב .בונישיקב "לארשי תדוגא, השבגתה ונממש ,גוח
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 ץוחמ ,םהירחא םירורגה םירחאו דלפנזור ל קיבצ ,רוש ןומולס ,ןייטשלקניפ

 םצמוצמ יתולג קפוא ילעב ,ימואל ףועמ לכ ילב םישנא ויה ,םהיניבש םידדובל
 רחביהל תורשפאב ואר םייחב םתחלצה תא .ורבעש תורודמ םיסנרפה לוגלג ,רצו

 ילעב ויה םבורו תויהו .םהלש ךותבכ וב קוסעל ולכוי ןעמל ,הליהקה דעול

 םהישעמ תאו םמצע תא תצק "רהטל, ינויח ךרוצ םה ואר ירה ,"אקסע רתיה,
 ןיטח תועמ ,אשידק ארבח ,תונברה ,תדה יניינע רודיסו תירוביצ תונקסע ידי לע

 ,תידוהיה תוירוביצב םיקומע םישרש התכיהש ,תונויצהש ,םהל היה רורב .'וכו
 ,ערהו בוטה לש תרחא הכרעהו תורחא תופיאש ,םירחא םיגשומ הבוחב תאשונ
 .ינויח אלהו ינויחה ,קיזמהו ליעומה

 ירחאו "לארשי תדוגא, שיא אוה ברה יכ ,תולוק ילוקב דימת וקעצ םה

 םה םחורב וירבד תא שרפל ולדתשה תיבמופ הפיסאב ולש ימואל םואנ לכ

 בריס אל אוה יכ רמאהל תנתינ תמאה ךא ."תונויצמ אוח ףח, יכ ,חיכוהלו

 תונמדזה םוש ץימחה אלו תוינויצ-תוימואל-תוינומה תופיסאב עיפוהל םעפ ףא

 ;אגו רואנ ידוהי דיגהל ךירצ רשא תא ,תונשרדב תצקמב הלוער הרוצב ,דיגהל
 ןוזח תמשגהל הקיז ילב ,ןויצ תביש ילב תודהיה יכ ,וירבא ח"מר לכב שיגרמה

 לכ םע .ןודבאלו הילכל הנודינ -- וצראב ונושלו םעה תייחת ילב ,םיאיבנה

 ףתתשה .וידיסחו ויצירעמ תעדב יולת תוחפו "זעונ, רתוי השענ תפלוח הנש

 .תינויצה תורדתסהה ידי לע ונגרואש ,ליגרי-יתלב-ךרע-תולעב תופיסאב תועיבקב

 וליטה אלש הלאמ היה .בהלנ ינויצ םואנ אשנ ןבלה רפסה דגנ האחמה-תפיסאב

 םייוסמ קלחש ,ול תודוהל שי ילואו .תירבעה הפשה איה ונתייחת תפש יכ ,קפס

 תירבע היסנמיג רוציל המזיה תא םמצע לע ולטנ "לארשי תדוגא, לע םינמנהמ

 אוה .ימואלה-יתדה ךוניחה שארב הדמע תודחא םינש ךשמב רשא ,"דוד ןגמ,
 שרוד היה .הבורמ בל-תמושת היסנמיגל שידקהו םיחקפמה דעו שארב דמע

 ןינב .הרורבו הלולצ דימת התיה ותעד .ןורשכ לעב םאונ היה ךא ,ינבר ןונגסב
 .הילאמ תשקבתמה תיפוס הנקסמל ןווכמו יבקעו רדוסמ היה וימואנ

 תידוהיה היסולכואה םעטמ ריצ רותב .תינמורב םג .תופש הברחב טלש

 עדי ,ףקותב עובתל עדי .הנידמב לארשי תדעל דובכ ףיסוה ינמורה טנמלרפב

 יכ ,םימיה דחאב ול רווחתנשכו .םירקבל תושדח ואבש תוריזג דגנ תוחמל

 תוערפה לע תואיכ ביגמ טנמלרפה ןיאו טנמלרפב הטלתשה תוימשיטנאה
 ערק -- םדא ןבכו חרזאכ ידוהיה יוזיב לע ,הרותה ירפס לוליח לע ,םידוהיב
 תויהל ישפא יא :זירכהו םיערקה תא קרז ,ולש ריצה"סיטרכ תא לכ יניעל

 .הז דסומב ריצ
 הרובג לש בר השעמ קפס לכ אלל הז היה ןהה תוביסמבו םהה םימיב

 רדגב .םינטקו םילודג םירבדב תונוטלשה ינפב רשכומ "ןעוט, היה .תימואל

 םיניטקרסקהמ םירבעה םילייחל האיצי ןוישר גישהל דימת לדתשה תורשפאה
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 .רבדבש ישונאה שגרה תנבהו דובכ ךותמ תונוטלשה ונענ בורל .םיגחה ימיב

 רתוי השק השענ הינמורב תובשנמ וליחתה רלטיה תוחורשכ ,ןורחאה ןמזב
 .חלא םילק םירותיו וליפא גישהל רתויו

 הז ,ז"ושמי לנשה לרק אבשכ .הלפשהו ןויזב טעמ אל גפס הדעה גיצנכ

 היצוטיטסנוקה לע וזירכה ירחא ,בונישיקל ,תוכלמה אסכ לע הזבנה ןצילה

 ארבג,ה לכו הרומכה לכו הררשה לכ .תימשר םינפ תלבק ול וכרע ,השדחה

 םיראופמה םיליבומוטואב םיבושי םהשכ ,גח ידגב ישובל ,ותוא שוגפל ואצי "אבר
 אצי אוה םג .הרירב התיה אל ןוסלריצ ברל .םיחרפב תוטשוקמה תובכרמהו
 יגיצנ הלא יא תרבחב ,ליבומוטואב ,המיאתמ תיתד תשובלתב ליגרכ שובל

 וסינכה .ותינוכמ תא הרטשמה הבכיע תבכרה תנחת תבריקב ךא .הליהקה
 הניפב םשו (םיחלגה לש) היכרפיאה לש רפסה תיב רצחל היעסונ לע התוא

 דמעמב ובל תתש םד המכ .הכולהתה לכ הרבעש דע םתוא וקיזחה תרתסומה

 לע םיאב םיער םימי יכ זא שיגרה אל םאה !ויחלושבו וב תוללעתה וזיא .הז
 ? תוצוח רפעב סמריהל דיתע לארשי דובכש םימי ,לארשי

 ,הצרא יתיילע ינפל .ישיאה ידידיו ונתחפשמ דידי ,ל"ז יבא לש ודידי היה
 היה אוה .ונממ דרפיהל וילא יתרס ,תמדקומ העשב (26.340) ןורחאה םויב

 דמוע ויתאצמ .לגרב רבש רחאל םילחהש דע סבגב בכש םיישדחכ .הלחמ ירחא

 םירופס םיעגר רובעכ .םויה קרפ תא דמולו ןטק דומע די לע לקמ לע ןעשנ

 החלצה יל לחיא םיטעמה וירבדב .העורו ער לש תויבבלב ינממ דרפנו קיספה

 אובת תורוזפל םג יכ אבילד הלאשמ ךות ,הייחתל המקה ,תובא ץראב יכרדב

 .ומע לרוגל שישיה ברה דרח הדימ וזיאב זא רבכ דומלל היה רשפא .העושי

 ,רופא שובלב ,הפיסכמ הביש ולוכ ושאר .והשמל ללפתמ וליאכ דמע הככו

 לארשי לש ילמס ןקוידכ קוחרמ היה הארנ .וקרפ תא ךישמה תילולפא הניפב
 .אבס

 רצחב ופסאתה ןהמ תחא יפל .ותומ תוביסנ לע ועיגה תואסריג הברה

 ןקזה ברהו תותילט יפוטע םלוכ .םידוהי תואמ עבשכ תונברה תיב לש תחוורמה
 דובכ בורמ יכ הוקת התיה ."רצימה ןמ, תליפת לארשי םולשל וללפתה .םהיניב

 ליטהו סוט ךימנה ,ןוריוא תפרוט היחכ טע הנה ךא .הערל םהב ועגי אל ברל
 וז העידי הנוכנ אל םאו .ללח ולפנ םבור .הזה שאונה רוביצה לכ לע תוצצפ

 ותדע שארב הלוחה ולגר לע חסופ ,ולקמ לע ןעשנ ךלוה ,ותוא "נא האור
 ,םיקחש ערקו םירה רקע יאדו .השפנל הליהקה תא בזע אל אוה .וטיגל ךרדב
 ומע לע הליפת ויפבו םישודק תומ תמו ,ןנחתהו ןעט ,שרד ,טבלתהו ללפתה
 .ויאנשמו ויזובל םלוע תללקו



 - תויומד

 גורבנירג המלש .ב

 ןדמל אל םג ינמודו דסומ להנמ אל ,הגלפמ גיהנמ אל ,םאונ היה אל
 היה אל תאז םע .תורוקמה לצא יוצמו רואנ שיא היה יכ םא  ,גלפומ

 טלבתמה שיא לככ .םייתחפשמה וירמש לע אפוקו ותסנרפל גאודה ,ידוהי-םתס

 הרותה דומלת--- אוהו םיוסמ ןועגש זוחא אוה םג היה ןכ הרושה ןמ תצקמב
 .שדח קושד

 םהילא הנופ היה יכ ,תלוכי ילעב לכל רכומו ריעב העודי תוישיא היה

 תודוה םק הז הרות"דומלת .ןבר תיב לש תוקונית ןעמל הנוגה המורת שרודו
 הרש ,תינקדצ השא לע תובורמ תוחיש ירחא עיפשה רשא ,ל"ז אבא לש ויצמאמל

 בונישיקב (70-כ) םרפסמ רשא תסנכ"תיב םוקמבש ,יוד שרע לע הבכשב ,עגייפ

 ,הרות דומלת תמקהל הל ךיישה שרגמה תא בדנת ,םיללפתמה רפסמ לע הלוע

 .המיכסהו

 (סידופוטס) אוהו ןינבה הנבנ סידופוטס והיעשי לש תיפסכה ותרזעב

 דחא) וינתח תשולשו ,ל'ז סידופוטס והיעשי רטפנשכו .ביצקתה רוסחמ לכל גאד

 וכישמה אל (ביבא-לתב םירג שברב .י ינשה לש ונבו ןוספיל השמ -- םהמ
 ליטה אוה .ותרזעל גרבנירג המלש ץלחנ .רבשמ ףס לע דמע דסומהו תרוסמב

 םיריבגמ ףסכ םינש לע םינש תובגל ,םיענ יתלבהו דבכה אשמה תא ומצע לע

 .הז דסומ תבוטל םידוהי

 וליפא םיתעל ,ףקותב שרד אלא ,חתפב ינעכ עיפוה אל .ןביר תא בירל עדי

 דסומה תא וארי ,שדחה קושל םיכייש םהיקסע רשא םידוהיה לכש ,הפצוחב
 םהילע :הרורב הנקסמה ןכ לעו םתגאדו םחוקיפל ןותנה רבדכ ובש םידליהו

 יכ תודוהל שיו .דובכב םייקתהל דסומל ורשפאיש ,םימוכס םורתלו רזאתהל

 הנש ידמ הניתנה לע רוזחל אוה דיתע יכ עדי ןתנ םעפש ימו ותעד תא ולביק

 .הנשב

 ,ידוהיל רתומהמ רתוי הזה דסומל וצרמו ונמזמ שידקה גרבנירג המלש
 רחסמ תיב לש חוכדאב אל ,יאקנב היה אל אוה .המילב לע היולת ותסנרפ לכש

 תיינקב אוה קסע "ל עודיש יפכ .תונח לעב אל םגו הישעת תיב וא לודג

 תלהנה םעטמ םגפ ןהב אצמנש ,(תבכוה לש חולשמ תודועת) "סינדאלקאנ,

 ןמזה רתי .בויקב תישארה הלהנהה םע ןיידתמו תואמל ןפסוא היה ,תבכרה

 .עירכמ ישילש רותב וא א"לבז רותב וא ,תויוררוב ינימ לכל שידקה יונפה

 לע דומעל עדויה ,ףירח חומ לעב שיא היה .ררובכ וב םירחוב ויה הרקמב אל

 ול לגיסו בר ןויסנ ול שכר ןמזה ךשמב יכ רורב .ותקדצ תא חיכוהלו ותעד

 "ןעוטה,ו החמומ היה יכ .תונעט רותסלו חיכוהל תוטישו םיכרד ינימ לכ

 .םיובלשנייו השמ ר"ד םעפ יל רפיס .ץרא ךרדו דובכ ול שחר דגנכש דצה ןמ
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 םייעוצקמה ויתולובחתו ויסיסכתב הלהו ,ררובכ ותא ןמדזה ךיא ,ןוטיר ילב אל

 .דספהב אצי וחוכ אב היה אוהש דצהו רפאו רפעל ותוא השע

 אתווצב םיבוסמ ונייהו "זכרמ,ב םיפסאתמ ונייהשכ ,תופוכת םיתעל

 יבצ :םיבוסמה תא םירדבמ םיינש ויה ,השיגפ וא ,האצרה םותב וא הלחתהב

 וירופיסב גרבנירג המלשו "ירדנבב ונלצא, :וירופיסב רפסה תיב רבזג ,ןהכ

 תוחידב לש בזכא אל ןייעמ היה גרבנירג המלש ."יקורוסב ונלצא,  :ויתוחידבו

 םיצצופתמ םיבוסמהשכ הינשב תחא בלשל תופוצר תועש היה לגוסמ .תוצלהו

 אוהש ימו םיקחוצ םישנא תצובק תיאר םא .יד רמא אל םעפ ףא .קוחצמ

 רולקלופ לש יח רצוא היה אוה .גרבנירג המלש היה יאדו הז ירה -- רבדמ עצמאב

 םירבח תעפשהבש ,ינמוד .םיידוהי הבשחמ"יצוצינו חומ תוקרבה לש ,ידוהי

 .ריינה לע והשמ תולעהל ליחתה ,םכותב ינאו

 תיחקפהו הפיה ותשא .ץוח יפלכ ומכ "םיחמש, הכ וייח ויה אל םינפ יפלכ

 םייתנש 'וובעכו חילצה אלו תינש השא אשנ .ורזפתה םידליה .תע אלב הרטפנ

 הדובעלו םידליל ,הרותה דומלתל שידקה יונפה ונמז לכ תאו הנממ שרגתה

 רוסמ .םייללכה םינויצל ךייתשה .ויתועדב ןתיאו הרכה-לעב ינויצ היה .תינויצ

 ואולמב ותוא אלממ היה ,דיקפת ומצע לע לטנ םא .ןשקעו ותדובעל היה

 התובישחש תיזחכ האר םייללכה םינויצה םעטמ םילקשה תריכמ .תונמאנבו

 .הבורמ

 הובישוהו הורסא .םזינומוקל הספתנ עלייב ותב .וייחמ יגארט טרפב םייסא

 םיאתה תקסהלו תונוזמל רתויב הגאד אל רהוסה תיב תלהנהש ןבומ .אלכה תיבב

 .העותה ותב לע גרבנירג המלש םחרמ היה ,םינב לע בא םחרכ ,הנהו .ףרוחב
 לש "בידאה םתורש, תרזעב סינכמ ,רהוסה תיבל תונמוזמ םיתעל עסונ היה

 השע ,םינעתמ הרצל הירבח םג יכ ,ןל עדונשמו .הקסה יצעו ןוזמ םירעושה

 .ואל וא ןה לש הלאש וליבשב תאז התיה אל .םתרזעל םג אובל רשפאה לככ

 גרבנירג המלש .םימחרו דסח לש ישונא ,בוט רבד השוע אוהש השגרה ול התיה

 ,וגל ןיוע חוכל ךפהנ יטמוטבא ןפואבו הגרדהב ךא "תונויצב ןקפקפ,ל ךפהנ אל
 .תונויצלו םידוהיל

 םע רשק לכ הלאל ויה אל .הלא וישעמ לע רפסמ ויתעמש םעפ אל
 גוסנ היברסיבמ םיקיבשלובה לש םתגיסנ םעש הארנכ .ינויצכו ידוהיכ ויתופקשה

 ? םזינומוקה יריסא ןעמל "םיבוטה וישעמ, הרצ תעב םש ול ודמעה .םהמע



 ריבשלמה

 'יזנכרמה
 לש הקפסהלכ תיביטרפואוק הרבח

 מ"עב לארשיב םירבעה םידבועה

 :ל ש ארה דרשטשפ ה

 84211-8 ןופלט ,המלש ךרד ,ריבשמה תיב ,ביבא-לת

 :םיפינ ס

 עבש-יראב ה 5 י ח ם ל ל ש דר ל?
 0 רמלפ רעש ,

 שארה ש 0 ריבשמה תיב שדח ירחסמ זכרמ

 5 ןופלט 295 .ד .ת 438 .ד .ת

 לש הקפסאכיזכרמה דסומה

 לארשיב תיביטרפואוקה העונתה

 ץראה יקלח לכב םייתישעת םילעפמ

+ 

 :רזע תורבח

 מ"עב הרבח (תועקשהו םיפסכ) יזכרמה ריבשמח

 מ"טב "םשמ -- ןכרצל ריבשמה

 "עב הלועל רובשמה --- ם"עב םיל

 מ"עב אוציו אוביל תרשואמ הרבח ריבשמה



 יבכ 0

 תופתתשה

 סיפה לעפמ
 םיינוכית ,םיידוסי ךונח-ינבימ תמקהב

 ץראה יבחרב םייעוצקמו

 .1963/64-ו 1962/63 םינשב

 ךונח ינינבל שדוק םנה סיפה לעפמ יחוור

 .תוימוקמה תויושרה תועצמאב זופשיאו
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